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Protokoll styrelsemöte 22-11-30 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande:  
Richard  
Margareta  
Torbjörn  
Kerstin  
Agnetha 

Birgitta  
Hasse 

Isabel 
Frånvarande:  
Sara 

3. Val av justeringsperson  
Richard Karlén ordförande 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes  

5. Föregående protokoll 22-06-29 

- Lampan ner till planen på gång. Klart!  
- Klubbkläder, Margareta har pratat med Sportringen som kommer att plocka fram   
förslag om kläder inklusive kepsar. På gång. Kvarstår tills klart  
- Ser över möjlighet ny mindre brant trapp till övervåningen, kvarstår tills klart  
- Lamporna på plan behöver ses över, inhyrning av skylift, kvarstår tills klart  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- Två bord ska köpas in till våren, kvarstår tills klart  
-  Förtjänsttecken till 2023: Kerstin har gått igenom  
- Samarbete med Magnusson Petfood valpkurser? Inte aktuellt i dagsläget 

6. Inkommande och utgående post och mail 
Mejl från medlem Cecilia Karlsson om följande:  
Välkomstbrev för nya medlemmar, se bifogat uppdaterat förslag i bilaga  
Förslaget godkändes, Isabel skickar ut när meddelande om ny medlem inkommer  
Foto på styrelsen i klubbstugan…och kommittéledare? Margareta fotar på 
planeringsdagen  
Förslag på skylt till träningsområdet, se bilaga ex från Mälarö. Torbjörn ser över de 
skyltar som finns i dag 

7. Korta rapporter 
- Ekonomi:  
Redovisar plusresultat  
- Utbildning: 
Lyckad instruktörsmiddag med många deltagare och summering av året. Samarbetet med 
Studiefrämjandet är väldigt lyckat och har underlättat administrationen avsevärt.  
Nya kurser på gång i MTs-hallen under vintern  
- Bruks:  
Lyckad middag med många funktionärer deltagande.  
- Mental: 
Kicki har varit på RUS-konferens. Uppdatering för MT 2017-figuranter 4 december i 
Bro-Håbo  
-  Kök: 
Full fart i köket, gått bra. Lyckad middag för köksfunktionärerna. Ska vara aktiva på 
sociala medier.  
- Utställning 2023: 
Planering pågår  
- Hemsida: 
Anmälan om ny hemsida genom SBK är inskickad och utbildning planerad för att 
komma igång  
- FB/Instagram/Nyhetsbrev:  
Full fart på sociala medier, sista nyhetsbrevet för i år utskickat i november  
- Agility: 
Flyter på, ligger i fas  
- Rallylydnad:  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Planerar KM till våren  
- Lydnad:  
Nästa tävling i februari alla klasser  
- Specialsök: 
Planeras grundkurs och fortsättningskurs till våren  
- Hundungdom: 
 Har haft välbesökt provapådag för Hundungdom den 19 november  
 Ska ha julpyssel 17 december      
- Patrullhund: 

            Deltog på Hundungdomens dag.   
            Hade en välbesökt provapå dag den 27 november  
            Birgitta deltog på Horseshow Friends Arena och ska på tjänstehundsmöte för distriktet  

 
            - Draghund: 
            Kommer att hålla info om draghund på medlemsmötet den 14 december          
             - Fogde: 
             Undersöker ekonomi för material till redskapsbod på planen, tak till altan och att byta ut  
             golvvirket på altan. Torbjörn gör lista på projekt till planeringshelgen för prioritering          

8. Övriga frågor  
Larm: Offert om ev byte av larm. Richard kollar vidare  
Planeringsdagar 2023: 14 januari för kommittéer och styrelse, 15 januari för styrelse  
Verksamhetsberättelse, Verksamhetsplan skall skickas in till Isabel och Budget till 
Agnetha senast den 31 december  
Årsmöte 2023: Söndag den 19 februari kl 16.00  
Medlemsmöte den 14 december med info om draghund och kommittéer och  
hemsida och motion om statuter  
Instruktörsutbildning: Styrelsen beslutar att Madeleine Lönnelid, Margareta Heimer och  
Mimmi Hatje står på tur för att gå utbildning till allmänlydnadsinstruktör  
Mari Andersson ansöker om att gå instruktörsutbildning till lärare steg 2. Richard tar 
frågan med sig till distriktet för att se om de finansierar utbildningen. Om de inte betalar 
beslutar styrelsen om att hon får gå utbildningen i klubbens regi.  

9. Nästa möte 
15 januari 

10. Mötet avslutas 

Tack för idag! 
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…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  
 

……………………..                             Underskrivet protokoll i pärmen på klubben                                              
Richard Karlén                                                                                       
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