
Protokoll 

Den 3 oktober 2018 kl. 18.30 Hagby 

Närvarande: Anna-Karin Lewin, Zaima Erlandsson, Inger Van Bruggen, Ingela 
Andersson, Martina Andersson, Linda Aronsson.  

Anmäld frånvaro: Patrik Andersson. 

 § 74 Mötet öppnas 

Ingela Andersson öppnar mötet.  

 § 75 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställd.  

 § 76 Val av justerare 

Anna-Karin Lewin vald till justerare.  

 § 77 Justering av föregående protokoll 

Föregående protokoll justerat.  

 § 78 Ekonomi 

Vi har i skrivande stund 45.299 kr på klubbens konton. Resultatet är en vinst på ca. 
15.000kr.  

 § 79 Kalender 

Vi kommer endast ha en digital kalender, dvs på hemsidan.  

 § 80 Åtgärdslistan 

Alla styrelseledamöter åläggs att själva gå igenom sina punkter på åtgärdslistan.  

 § 81 I förväg anmälda frågor 

a) Dokument kurser  

Linda ska skriva kursplaner, men har inte kommit så långt. Eventuellt behöver vi hjälpas åt 
med det här.  

b) Utställningen – ekonomiskt resultat 

Vi har en del poster som vi inte har full koll på eftersom folk inte märkt swishbetalningar 
bland annat. Inköp av rosetter kostade 9000kr och utav det här är vi något osäkra på hur 



många som verkligen gått åt. Det vi ska få av SHK blir då 3800 kr och då blir vinsten 
ungefär 4000kr.  

c) Klubbens fortlevnad 

De flesta känner att de har för lite för tid för att satsa 100% på klubben. Alternativ är att 
försöka ha ungefär en aktivitet i månaden för att hålla kvar dem medlemmar som vi har idag.  

Vi är överens om att vi vill hålla en aktivitet i månaden. Ingela gör ett förslag för vilka 
aktiviteter vi vill ha fram till april.  

Vi informerar medlemmarna om att vi kommer dra ner på kurserna under en period på 
grund av lågt engagemang, men kommer hålla igång med mindre aktiveringsträffar m.m. 

d) Medlemsmodellen  

Berörde inte den här punkten.  

e) Studiebesök vallhund  

Intresse finns i styrelsen och Ingela kollar med Ragnhild om det går att ta det om ett par 
veckor.  

f) Hur vi tränar hund 

Vi skriver utåt att vi använder positiv och belöningsbaserad träning. Ibland uppkommer det 
diskussioner som pekar mot att vi inte alltid står för det vi säger.  

Vi är överens om att vi ska vara tydliga i alla situationer där det behövs att det vi står för är 
just positiv förstärkning och belöningsbaserad träning.  

g) Kursavgift för Ingela och Inger  

Diskussionen flyttas fram till nästkommande möte.  

h) Kommande kursutbud 

Se punkten kring fortlevnad. 

i) Anslag och deltagare 

Vi kommer lägga ut anslag digitalt och i pappersform så snabbt som möjligt innan varje 
aktivitet.  

j) Avslutningen  

Diplom till samtliga. Vi gör en bana som alla kan gå, med blandade saker så som parkour, 
rallyskyltar m.m.  

Fika, Martina ansvarar.  

k) Protokoll centrala hemsidan 

Ja vi vill ha protokollen på centrala hemsidan. Ingela ansvarar för det här.  

 § 82 Rapport från CS 



Inget rapporterat. 

 § 83 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 § 84 Nästa möte 

Inget nästkommande möte inbokat i nuläget.  

 § 85 Mötet avslutat 

Ingela Andersson avslutar mötet.  

…………………………………………... 
…………………………………………... 
Ordförande Ingela Andersson                    Sekreterare Martina Andersson  

…………………………………………... 
Justerare Anna-Karin Lewin  

 


