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Protokoll från styrelsemöte 21 april 2015 
 
 
Närvarande: 
 
Margareta Baatz  
Ann-Christine Magnusson  
Maria Oskarson 
Malin Bjurquist  
Carina Bergek 
Helen Mindelsohn 
 
Anmält förhinder: 
Sune Christiansen  
Elin Jonsson 
Jeanette Andersson 
 
Adjungerad: 
Ami Tingström 
 

28 Mötets öppnande Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet 
öppnat 
 

29 Val av justerare Till justeringsperson valdes Helen Mindelsohn 
 
 

30 Godkännande av 
dagordning 
 

Föreliggande dagordning fastslogs.  

31 Föregående mötes- 
protokoll 

Är justerat och lagt till handlingarna 

32 Inkomna skrivelser 
 

Kallelse till distriktsmöte har inkommit. 
 

33 Utgående skrivelser Inga skrivelser har skickats ut 
 

34 SBK- info Inget att rapportera 
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35   Information från 
sektorer 

Agilitysektorn: Inofficiell agilitytävling hölls 19 april, drygt 
200 starter och vackert väder. Mia Bergenholt 
återexaminerades som tävlingsledare. Vi lämnar frågan 
om kommande tävlingar till agilitysektorn.  
 
Arbetskommittén: Vi behöver fixa det utvändiga vattnet   
som läcker. Vidare fixa det sista med stugan etc., samt 
sätta in den nya dörren. Ev även måla den röda 
förrådsbyssjan. Arbetsdag hålls lördag 9 maj klockan 
10.00. Sune ansvarar för arbetsdagen. Ska annonseras på 
hemsida och facebook.     
     
Bruks & lydnad: Lydnadstävling klass 1 och 2 25/4.   
Osedvanligt få anmälningar, 12 mot 23 förra året.   
 
Kökskommitté: Maggan har gjort skyltar och sätter upp 
för att förbättra betalningsdisciplinen.  
 
Utbildningskommittén:  Malin och Maria sätter samman 
en kort text om att starta en cirkel att lägga på hemsidan. 
Ersättningspolicyn ska läggas på hemsidan, MO ser till att 
skicka en till Ami. Vi måste också se till att ha blanketten 
för förbindelse för nya instruktörer uppdaterad och 
aktualiserad. Rallykursen är inte full, annonseras på 
hemsida och facebook. Den flyttas också från torsdag till 
söndag. 
  
Utställningskommittén: Styrelsen föreslår att vi håller 
utställning lördag 19/9, men innan slutgiltigt beslut måste 
vi stämma av med utställningskommittén.  Till 
utställningskommittén ska knytas Helén Mindelsohn och 
Margareta Baatz. 
 

36 Verksamheten Ami och Jonathan ska titta på ett formulär för 
anmälningar etc till hemsidan. 
 
Angående kursböcker så beställs de via studiefrämjandet 
och betalas på klubbens konto. Kursbok ingår i 
kursavgiften. 
 Monika Rundqvist och Jeanette Andersson har 
genomgått Ewa Swanstedts utbildning till 
tävlingssekreterare för rallylydnad.  
 
ACM har anmält att ingen från klubben har möjlighet att 
gå på distriktsmötet 22/4. 
 
Marianne var på plats i lördags och visade västar etc.   
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som kan beställas med klubbtryck.   
 
 
Ami påpekar att vissa texter på hemsidan är föråldrade. 
Styrelsen ger Ami fria händer att dels plocka in 
informationstexter från SBK, men också att ”beställa” 
texter eller information från de personer som är 
ansvariga/ inblandade i respektive verksamheter.  
 
Ami föreslår att vi ska skaffa en skylt till planen om att 
hålla ordning på hinder, regler etc. Ami tar fram en text 
och skickar runt till styrelsen. 
 
Förslag om att vi ska ordna en grillkväll för klubbens 
medlemmar måndag den 15/6. Ami och Jonathan 
ansvarar. Klubben håller med bröd, sallad och kaffe. 
Anmälan senast 12/6. 
 
Tasstrycket behöver ut före midsommar. Blänkare på 
hemsida och facebook. Material skickas till Maria 
Oskarson och/eller Ann-Christine senast 29/5. 
 
Diskussion om att hitta någon typ motorintresserad 
ungdom att anställas att ansvara för klippning var 10e dag 
mot betalning. Malin sonderar och återkommer. Maggan 
kollar med Skatteverket vad som gäller. 
 
Avseende planvärd, annonsera på facebook om att 
anmäla sig som planvärd, och sedan lägga lista på 
hemsidan. 
 
Styrelsen inrättar arbetsutskott bestående av ordförande, 
sekreterare och kassör. 
 
Kerstin Malms föreläsning 29/3 11.00-15.00 drog inte så 
mycket åhörare som förväntat.  
 
 
 

37 Ekonomi På sparkontot har vi 218 605 kronor och på det löpande 
kontot 35 545 kronor.  
 
Klubben betalade Malms föreläsning Ann-Christine 
Magnusson, Ami, Malin B, Hélen och Sune.  
Jeanette Gyllenroos beviljas att gå Mias handlingskurs 
som ersättning för cirkelledarskap. 
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Endagskurs i handling för agility 7/6 ska kosta 200 
kronor. 
  
Styrelsen beviljar Mia Bergenholt extern kurs som 
ersättning i enlighet med klubbens ersättningspolicy.  
 
Avseende klubbvästar avstår vi erbjudandet om sponsring 
och tryck från Royal Canin. Mia, Elin och Emma får 
västar som ersättning för insatser som instruktör. 
 
Ann-Christine beställer ytterligare nycklar till container 
och lilla stugan, samt ev ytterligare till klubbstugan.  
 
Maria O har köpt in ny mikrofon till ljudanläggningen 
kostnad 299:-  
 

38 Övriga frågor Inga övriga frågor 
 

39 Kommande möten Nästa möte hålls måndag 1/6 klockan 19.00 
 

40 Mötets avslutande Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar  
mötet. 
 

  
Göteborg 2015-04-23 
 
 
 
 

  

Ann-Christine Magnusson (A-CM)  Maria Oskarson 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 

  

Helen Mindelsohn     
justeringsperson 
 
  


