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Protokoll från styrelsemöte 1 juni 2015 
 
 
Närvarande: 
 
Margareta Baatz  
Ann-Christine Magnusson  
Maria Oskarson 
Malin Bjurquist  
Helen Mindelsohn 
Jeanette Andersson 
 
Anmält förhinder: 
Sune Christiansen  
Elin Jonsson 
Carina Bergek 
 
Adjungerad: 
Ami Tingström 
 

41 Mötets öppnande Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet 
öppnat 
 

42 Val av justerare Till justeringsperson valdes Jeanette Andersson  
 
 

43 Godkännande av 
dagordning 
 

Föreliggande dagordning fastslogs.  

44 Föregående mötes- 
protokoll 

Är justerat och lagt till handlingarna 

45 Inkomna skrivelser 
 

Bidrag till Tasstrycket har kommit in. 

46 Utgående skrivelser Inga skrivelser har skickats ut 
 

47 SBK- info Inkommit brev från Västra distriktet om medlemsavgifter 
då det florerar olika skrivelser på olika lokalklubbar. 
Inbjudan till Ungdoms-SM har inkommit.  
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48  Information från 
sektorer 

Agilitysektorn: Agilitysektorn har möte onsdag 3/6 18.30. 
Lyckad träningstävling med 14 ekipage hölls 19/5. 
 
Arbetskommittén: Arbetsdag ägde rum, målning av 
byssjan gjordes samt lite annat städarbete.  Vi ska försöka 
flytta upp en av metallburarna från stugan till terrassen 
för lilla stugan. Ny arbetsdag måste planeras in för att 
bland annat sätta in den nya dörren. 
     
Bruks & lydnad: Träningstävling i lydnad hölls 22/5, sex-
sju deltagare. Öppna träningen har fungerat bättre i vår. 
 
Kökskommitté: Köket går bättre i och med öppna 
träningen och söndagscirklarna. 
    
Utbildningskommittén:  Instruktörsmöte ska hållas 11/6.     
Joanna har uttryckt önskemål om utbildning till instruktör 
i specialsök/ K9 nosework. Vi är positiva till detta. 
Klubben har nu två rallylydnadsskrivare, men för att ha 
tävling behöver vi sekreterare också. 
 
Utställningskommittén: Utställning hålls lördag 19/9. 
Domare och ringsek. är klara. Annons till Hundsport 
beställd.  Funktionärsmöte ska hållas i augusti. 

49 Verksamheten Vi ska se över klubbens försäkringsskydd, bland annat 
avseende personen som anlitats för gräsklippning.  
 
Vi måste informera instruktörer att höra av sig till Malin 
B om kurserna inte fylls så att vi hinner gå ut med annons 
etc. 
  
Förslag har inkommit att boka in Annika Falkenberg för 
föreläsning i höst (november). Vi måste få in 
kostnadsförslag för att kunna ta ställning. 
 
Grillkväll hålls 15/6 i Ami och Jonathans regi. Anmälan 
sker på ett formulär på till hemsidan. 
 
Heidi Pentilä är inhyrd för endags agilitykurs 15/8. 7/6 
har vi endags handlingskurs med Mia 12-17.  
 
Tasstrycket behöver ut före midsommar. Mer material tas 
gärna emot.  
 
 

50 Ekonomi På sparkontot har vi 218 605 kronor och på det löpande 
kontot 32 969 kronor.  
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Fråga har inkommit om revisorssuppleant ska få 
ersättning i form av cirkelavgift. Enligt klubbens 
ersättningspolicy är så icke fallet. 
 
Klubben har anlitat Fredrik Bjurqvist för gräsklippningen 
under säsongen, han ersätts enligt gällande branschenliga 
avtal. 
  
Vi bestämmer avgiften för utställningen till 200 kronor.  
 
Den nya skylten till planen har köpts in, kostnad 2200 
kronor. 
 
Ytterligare nycklar till stugan har köpts in 5 x120 kronor. 
ACM ska köpa in ytterligare nycklar till containern.  
 
Deposition för nycklar bör ses över. 

51 Övriga frågor Inga övriga frågor 
 

52 Kommande möten Nästa möte hålls tisdag 4 /8 klockan 19.00 
 

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

  
Göteborg 2015-06-01 
 
 
 
 

  

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

  

Jeanette Andersson (JA)     
justeringsperson 
 
  


