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Protokoll från styrelsemöte  5 Oktober 2015 
 
 
Närvarande: 
 
Margareta Baatz  
Ann-Christine Magnusson  
Maria Oskarson 
Jeanette Andersson 
Sune Christiansen  
Elin Jonsson 
Carina Bergek 
Helen Mindelsohn 
Malin Bjurquist  
 
Adjungerad: 
Ami Tingström 
 

68 Mötets öppnande Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet 
öppnat 
 

69 Val av justerare Till justeringsperson valdes Carina Bergek 
 

70 Godkännande av 
dagordning 
 

Föreliggande dagordning fastslogs.  

71 Föregående mötes- 
protokoll 

Är justerat och lagt till handlingarna 

72 Inkomna skrivelser 
 

Mail från kommunen angående exploatering av marken 
kring klubbens anläggning. Inga bestämda besked kan 
lämnas i nuläget, men kommunen lovar att hjälpa till med 
bra lösning.  
 

73 Utgående skrivelser Inga skrivelser har skickats ut 
 

74 SBK- info Inget inkommit 
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75  Information från 
sektorer 

Agilitysektorn: Agilitysektorn hade möte 12/8. KM och 
DM diskuterades. KM hålls 29/11 i Tagenehallen och 
DM hålls 11/10 i Tånga hed. Partille deltar med lag som 
sponsras av klubben. Den 16-17/4 hålls officiell tävling 
klass 1 och 2. Nästa agilitymöte 23/11. 
 
Arbetskommittén: Vi behöver laga två av lamporna med 
skymnigsrelä på stugan. Under utställningen framkom att 
det är något problem med elen på planen. Vi saknar också 
säkerhetslock på några av stolparna. Vi behöver be en 
elektriker att titta på det innan agilitytävlingen i vår. Ev 
skulle vi också skaffa en sladdvinda med 380V, samt 
sladdmattor (av säkerhetssynpunkt).   
     
Bruks & lydnad: Lydnadstävling 17/10, 28 anmälda. Klart 
med funktionärer. Domare Ewa Swanstedt och Hasse 
Larsson. Tävlingsledare Jessica Sandström och Lasse 
Lind. Allt nödvändigt material finns inför tävlingen. 
 
Kökskommitté: Köket har inget att rapportera 
    
Utbildningskommittén: Sista kurstillfällen återstår på 
några kurser. Malin ska på KUL-träff 14/10 på Kallebäck 
med bland annat diskussion om utbildningsbehov. 
Instruktörsmöte hålls i vinter med planeringen av vårens 
kurser.  
 
Utställningskommittén: Utställning hölls lördag 19/9, 284 
anmälda. Det gick bra med gott väder.  
 
Utvärderingsmöte hölls 29/9, och följande punkter togs 
upp: 
- vaccination, vi vill ha vaccination kontroll som 
stickprov. Prata med partille djurklinik om vad vi önskar 
och tacka för katalog försäljning som dom gjorde så bra! 
- katalog tryckeri ska jämföras mot den A-C har hittat och 
Den Joanna känner (Mia) 
- vi måste ha två stycken vid finalen ,en som skriver och 
en speaker till BIG och BIS 
- sekretariat back up, ev har någon obetald som kan 
hoppa in om någon skulle bli sjuk. 
- titta på olika typer av kabel till nästa år för att förbättra 
kopplingen. 
- kabel mattor måste köpas in. 
- köpa ny fot till elcentralen 
- bra med en el- gubbe som man kan ringa in samma dag 
eller prata så man kan lösa problem på plats. 
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- korven va väldigt poppis, den va god oxå. Inte många 
mackor gick åt speciellt dom med skinka. Dels kan det 
bero på att det inte fanns någon grönsak på eller att dom 
såg tråkiga ut efter att ha legat i solen. Man kan se över 
förvaring eller val av pålägg till nästa år. 
- i köket blir det blött på marken, man kan lägga Sand, 
mattor? 
- sponsring funkade ok, vi behöver se över vilka 
sponsorer vi väljer och vad vi kommer att få. 
- störande ljud vid BIG och BIS finalen,det blir väldigt 
störande för hundar i ringen. 
- rökningsfritt på utställning. Utsatt Rökplats med 
askkopp. Skriva det på inbjudan! 
- vi sålde 110 st kataloger (283 hundar) 
- skyltar ska plockas bort efteråt. 
- röja lite parkering på berget som kan användas till 
domare och skylta parkering.  
 

76 Verksamheten Ann-Christine och Ami har haft möte med Anders 
Westerström från studiefrämjandet kring rutiner och 
samarbete. 
 
Annika Falkenberg är inbjuden för föreläsning 4/11 
klockan 18.30. Arrangemanget ska vara kostnadsfritt för 
medlemmar, 100:- för övriga.  
 
Vårdkväll med Partille djurklinik hålls 20/10.  
 
Medlemsmöte 12 oktober har ställts in. Medlemsmöte 
hålls istället måndag 30/11. Mötet ägnas åt att diskutera 
klubbens verksamhet. Klubben bjuder på glögg och 
pepparkakor, och Marianne från Arrak bjuds in.  
 

77 Ekonomi På sparkontot har vi 268 604 kronor och på det löpande 
kontot 47 515 kronor.  
 
Räkning för isättning av dörren (2588 kronor) har inte 
inkommit ännu, och inte heller faktura avseende 
rosetterna (från Malin A).  
 
Ann-Christine har kollat upp kostnad för plastnät för 
temporär avdelning av planen, kostnad 1000:-. Ev ingår ej 
stolpar. Styrelsen beslutar om inköp av detta. 
 
Utställningen är inte färdigredovisad ännu. 
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78 Övriga frågor Gräsklippningen har skötts utmärkt av Fredrik Bjurqvist 
under säsongen, och får stort tack av styrelsen. 
 

79 Kommande möten Nästa möte hålls 9 november och 15 december med 
jultallrik och inbjudan till valberedningen. 
 

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

  
Göteborg 2015-10-05 
 
 
 
 

  

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

  

Carina Bergek (CB)     
justeringsperson 
 
  


