Protokoll för styrelsemöte den 7 september kl 19.00
Närvarande: Christer Ekendahl, Christer Palmquist, Tilla Palmquist, Tommy
Johansson, Ulf Andersson, Sandra Elenbrant, Pia Stenberg

72.Mötets öppnande: Ordförande förklarar mötet öppnat.
Presentation av ny Stugfogde : Tommy Brorsson. Han hälsas hjärtligt
välkommen.
73.Godkännande av dagordning bifalles.
74.Föregående mötesprotokoll lästes upp av sekreteraren.
75.Ekonomisk rapport har vi fått av kassören via e-mail. Resultatet i
dagsläget är -23000 mot förra året då vi låg på +83000. Bland annat är det
mindre i medlemsavgifter, medlemsvård (kaffet), utbildning av MHfiguranter,
inköp av gräsklippare och agilityhinder. Renovering av kök får flyttas till
nästa år. Det finns underlag för alla poster och viktigt att tänka på att det är
just nu.

76.Övriga rapporter: Det är distriktsgmöte den 21 sept, ordförande, Bella
och Eva åker från klubben. RUK Mental har lagt in ett MH till den 16 oktober.
HUK har en unghundkurs, en allmänlydnadskurs och en valpkurs i gång,
samt en tävlingslydnadskurs för en avtalsinstruktör. Dock är deltagarna på
denna kurs väldigt spridda i förkunskapen.. förslag på intervjuer av anmälda
deltagare i fortsättningen för de högre kurserna, blir väldigt snedvriden
tidsfördelning för deltagarna annars. Ytterligare en valpkurs ska starta i
november, är redan full nu.. 26 september ska HUK ha ett möte för att
planerna kurser för våren. Agilitytävlingen gick bra fick både ris och ros, men
mest ros. Förfrågan om vi inte kunde ha dubblerade starter samt en klass 3
också.
77.Inkomna skrivelser/brev/post. Inga , bara ngr räkningar.
78. Städschema: Medlemsmötet bestämde att styrelsen gör ett städschema,
vilka som ska göra vad, sekreteraren ska göra ett förslag.
79. Kommittémöte: Onsdagen den 28 september kl 19.00. Ordförande
skickar ut kallelse till kommittéansvariga.
80. Avtalsinstruktör/belöningssystem: Frågan om ett belöningssystem för
medlemmar har kommit upp. Efter diskussion kring hur ett sådant skulle
kunna fungera på ett effektivt och rättvist sätt så diskuterades även behovet
av ett belöningssystem. Alla som velat gå utbildning har fått det, styrelsen
har inte vägrat ngn det. Vi är en ideell förening där vi utgår från
medlemmarnas vilja till att göra något. Så det kommer aldrig att bli tal om
pengar. Dock ska påminnas att Instruktörerna har fått en del via klubben i
form av fika, kläder och läger. Styrelsen upplever att vi ser till vad personen
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gjort/gör för klubben och vad denne vill ha och sedan ställt detta i realitet till
varandra. Vad det gäller avtalsinstruktörer så kommer vi att ta in
avtalsinstruktörer så länge vi har behov av dem allt för att få igång och hålla
igång klubbens kursverksamhet, till dess vi har egna instruktörer igen.
81. Övriga frågor: OBS viktigt att kalendariet hålls uppdaterad, gäller ALLA
grupper/Kommittéer/kurser/tävlingar/MH. Ny telefon kommer till kontoret,
bärbar variant. Påminna på FB om städdag den 1/10.
82. Ärende för beslut: Tommy Brorsson är ny stugfogde. Städschema
upprättas. Belöningssystem avslogs.
69. Handlingsplanen gicks igenom. En del punkter blev avprickade. ”Vad
händer på klubben?” Tommy ansvarig. Han har skrivit en förfrågan om
aktiviteter till respektive kommittéledare, men ännu inte fått in något.
Diskussion kring att något måste göras med golvet/väggen på stugan…
Troligen därför som förrådsdörren på baksidan griper/är svår att öppna.
70. Nästa styrelsemöte är den 5 oktober kl 19.00. (flyttad till 10 oktober kl
19.00)

71. Ordförande förklarar Mötet avslutat

Ordförande Christer Ekendahl………………………………………………….

Sekreterare Tilla Palmquist……………………………………………………
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