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                             Protokoll från styrelsemötet den 24/5 -2020 

Närvarande: Linnea Strandberg, Björn Svensson, Anders Brunfelter och Lennart Larsson, 

Agneta Ramstad ,Anette Hjelm. 

§ 14 Mötets öppnande 

Ordförande Linnea Strandberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat 

§15 Dagordning  

Dagordningen godkändes 

 § 16 Val av justerare 

Mötet valde Anders Brunfelter. 

§ 17 Justering av protokoll 

Justering av föregående möte den 26/4 bordlades. 

Protokoll från årsmötet är påskrivet och till handlingen. 

§ 18 Ekonomi: Kassören redogjorde för ekonomin för Maj månad 2020. Kursavgifterna är 

kraftigt minskade i nu i vår. Medlemsdagen inbringade 1030 kr. 

§ 19 Inkomna skrivelser: Sari Karlberg vill eventuellt sponsra klubben, Björn tittar på ett 

sponsor avtal. 

§ 20 Föranmälda ärenden 

A.  Arbetsdag den 14 juni kl 10.00. Fönstrena behöver kittas om. Räcket behöver 

skrapas och målas. 

B. Beslutspärmen ska gås igenom och uppdateras. 

C. Linnea har kontakt med Tommy Holmerts om bas-utbildning. Ev finns möjlighet att 

samarbeta med Torshälla. 

D. Priser på kurser på klubben: Träningsgrupp 50kr/ ekipage/ gång. Aktiveringskurs 

800kr för 6 gånger. Rookie/ lkl1 1000kr för 8 gånger. Rallylydnad 1000kr för 8 gånger. 

Rödkong 1000kr för 6 gånger. Agillety 900kr för 6 gånger. Valp kurs inget bestämt. 

Alla instruktörer som ska ha kurs ska lämna in en kursplan till Lennart snarast. 

E. Linnea har haft ett möte med CS . Då deras förslag är att årsmötet för huvudklubben 

skall hållas 28/6 i Västerås ute I Häpplinge. Om så blir så får vi skicka 3 st delegater 

resterande får lämna fullmakt till delegaterna som får närvara. Delegater som ska 

närvara på årsmötet är Linnea Strandberg, Lennart Larsson och Anders Brunfelter. 

Huvudklubbens funktionärsträff är flyttad till Eskilstuna den 6/9. Våra hundar blir 

digital plus att vissa pappersexemplar kommer att ligga i klubbstugorna. 

 

§ 21 Medlemsdagen den 21/5 var välbesökt. 
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§ 22 

Rapporter 

 Stugfogde staketet, ingång valphage. NW parkens stolpar. Trimma vid soptunnorna. 

Instruktörsansvarig 6st ev 7 st kurser till hösten. Start i Augusti 

Kursansvarig All anmälan görs via hemsidan 

Utbildningsansvarig Lennart kollar med Håkan om han vill utbilda sig till instruktör och ha kurser i 

klubbens regi. Även Ebba ska tillfrågas. 

Köksan hälsar att allt är bra. 

 

§  23 Angelägna ärenden toaletten behöver fixas 

§ 24 Övriga frågor Lennart vill ha en träningsgrupp i sommar i Röd kong. Max 8st 

medlemmar, medlemmar i SHK har förtur till ett visst datum och sen får andra klubbar 

anmäla sig. Lennart vill även ha en prova på dag i Röd kong i sommar. 

Medlemsdag i höst är planerat den 12/9 kl 10.00 Vi grillar hamburgare och säljer. 

.§12 Nästa möte 7/6 kl 15.00, 16/8 kl 15.00, 13/9 15.00, 11/10, kl 15.00, 

 18/11 kl 18.00 ( onsdag), 13/12 kl 15.00 

§ 13 Mötets avslutande: Ordförande Linnea Strandberg tackar för visat intresse och avslutar 

mötet 

 

________________________                                                            ______________________     

Ordf. Linnea Strandberg                                                                         Sekreterare AgnetaRamstad 

__________________________ 

Justerare Anders Brunfelter 


