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Närvarande:    Frånvarande:   

Per-Inge Ekström  Ordförande     

Thomas Enbäck  Vice ordf.     

Eva-Lena Lindström 

Broberg 

 Kassör     

Pia Eriksson Thorné  Sekreterare   Sandra Norén  Ledamot 

Emma Olsson  Ledamot  Karin Berggren  Ledamot 

Pernilla Jönsson  Suppleant      

Maria Rydberg  Suppleant  Oanmäld frånvaro   

       
 

Tid: Torsdag 2015-09-10 kl. 18,30 

Plats: Klubbstugan, Österå  
 

§15148  MÖTETS ÖPPNANDE  

  Ordförande öppnade mötet. 

 

 

§15149  ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR SAMT FASTSTÄLLANDE AV 

DAGORDNINGEN 

Dagordningen godkändes och övriga frågor. 

 

  1. A-hinder 

2. Gräsklippare 

3. Instruktörsarvode 

 

 

§15150  ORDFÖRANDES RAPPORT  

  Har fixat lyset i köket. Berättade start siffror på agiliy under året.  

 
 

§15152  KASSÖRENS RAPPORT  

  Det finns ca 299 000:- . Har kommit från observatörstjänster, ca 10000:-.  

Swich är fixat. Lappar kommer upp i köket. 

 

 

§15153  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  Gicks igenom och lades till handlingarna. 

Se även ”Att-göra-listan” 

 

 

§15154  UTHYRNING AV STUGAN  

  Inga förfrågningar har kommit in 

 
 

§15155  INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER  

  Inbjudan till NoseWork instruktör, skickas vidare till Sandra Strand (HUS) 

Att arrangera utställning2018, inte intresserade. 
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§15156  ATT-GÖRA-LISTAN 

Reg.datum Aktivitet Ansv. Slutför

d 

Vt-15 Ta fram att förslag till ny lösning för 

förbättrat trådlöst internet på området.  

Emma kollar med telia om deras priser, fram 

till klubbmötet så det går att jämföra. 

Emma  

Vt-15 Laga fästen på flaggorna. 

Maria kollar vidare 

Maria  

Vt-15 Ta in förslag på utveckling av verksamheten 

från andra klubbar. 

Tas när Karin är här 

Karin  

Vt-15 Revidera staturerna för klubbens utmärkelser 

(Årets…) 

Läggs över på tävlingssektorn, Eva-Lena 

pratar med Tina Skyllbäck om att komma 

med ett förslag på statuter. 

Diskuterades om vi ska ha priser kvar och 

vilka och hur priser ska delas ut. Föreslå att ta 

bort priser och ”bara” ha kvar pris för extra 

bedrift. Ex. championat och SM-kvalning. 

Pris för Bästa hund i varje gren, ska det 

”letas” pristagare eller ska förarna få söka?  

Championat och nykomling bör vara kvar. 

Tas upp på medlemsmötet. Med två förslag 

från styrelsen. 

?  

Vt-15 Ta fram förslag på klubbtröjor 

Tas när Annelie är med 

Anneli

e 

 

Vt-15 Inventering och omfördelning av nycklar till 

klubbhuset 

Thomas pratat med lås, om vi ska ha kod eller 

”tagg” Men krångel att få dit larmet. Thomas 

pratar vidare med  

Thom

as 

 

150820 Invändig renovering av stugan. Inleda med att 

bilda en arbetsgrupp som får i uppdrag att 

driva arbetet enl.uppdrag från styrelsen 

(budget, behov). 

Ska kallas till möte och ordna budgetförslag 

Pinge  

150910 Protokoll ska ut på hemsidan Pia  
 

 

    

§15157  ÖVRIGA FRÅGOR  

  1 A-Hinder 

IPO-gänget vill ta agilityhinder och flytta till nya planen. Helt okej att flytta 

hindret.  

2 Gräsklippan 

Klippet efter gräsklippning ligger kvar, irriterande. Pinge har kollat runt efter en 

robot klippare. Ca 35 000 för en. Pinge kollar vidare.  
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3 Instruktörsarvode 

Två utbetalningar per år. Ett direktiv ska ut till instruktörerna med klarare 

besked. Lämnas över till sektorn som får lämna förslag.  

4. Polishunds SM 2016, vi fått frågan att hjälpa till under evenemanget. 

Förfrågan har även gått till andra klubbar, bl.a Borlänge BK. Maria och Pernilla 

kommer att träffa polisen för att få mer information.  

 

§15159  KM, regler  

  Förfrågan om ålder på deltagande hund, Sektorfråga. 

Delbetalande medlem, sektorfråga 

 

 

§15160  DAGENS BESLUT 

Agilityns gamla A-hinder tas över av IPO,  

 

 

§15161  TIDIGARE ÅTAGANDEN  

  Se att göra listan 

 
 

§15162  TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE  

  18,00 29/9 före medlemsmötet 

 
 

§15163  MÖTETS AVSLUTANDE  

    
Bakom pennan satt:   
   

   

Pia Eriksson Thorné   

Sekreterare  Justeras av: 
   

   

  Per-Inge Ekström 

  Ordförande 
 


