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Datum: 2016-10-05 Kl: 19.00 Plats: SoSu klubbstugan                                                                                               

 
Närvarande är markerade med X framför namnet: 
 
X Stefan Björkman  Anna Lindstedt  Eva Sundin X CG Hultin 
X Malin Bergh X Agneta Lundström  Nanette Segerlund X Åza Dahlberg 
 Helene Wallskär       

 
§ 128 Öppnande av mötet 

Mötet öppnades av klubbordförande Stefan Björkan som hälsade alla välkomna. 
Anna Lindstedt deltog delvis i mötet via tfn. 

  
§ 129 Val av mötesordförande 

Klubbordförande Stefan Björkan valdes till mötesordförande. 
  
§ 130 Val av mötessekreterare 

Klubbsekreteraren CG Hultin valdes till mötessekreterare. 
  
§ 131 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställedas och godkändes. 
  
§ 132 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Agneta Lundström. 
  
§ 133 Föregående protokoll 

Justerat via mail. 
  
§ 134 Ekonomi 

Behållning per 2016-09-05: Pg 129.270:-, Sparkonto 57.196:-. 
  
§ 135 Tidsbundna saker att göra 

Städag 2/10 inställd. Nytt datum ännu inte satt. 
Styrelsemöte 3/11. 
SBK RAS/RUS konferensen 4-6/11. 
Höstmöte 9/11. 
Ammie Hultin håller föredrag om RUS med temat "Vad vill vi göra med vårt RUS?". 
Funktionärsfest 14/11 
Jocke som är polis håller föredrag om utbildning av polishundar samt eventuellt något mer som 
medlemmarna kan tänkas vara intresserade av. 
30/11 Höstmöte i Sthlms distrikt. 

  
§ 136 Inkomna och utgående skrivelser  

Genomgång av CGs mail som skickats ut tillsammans med agendan för detta möte. 
Genomgången gjordes bara i liten omfattning pga tidsbrist då andra ärenden drog ut på tiden. 
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§ 137 Nya och delvis nya ärenden 

Inbrotett - Asser har inte hunnit gjort så mycket i försäkringsfrågan bl a pga att kvitton saknas mm. 
Beslut togs att lås anskaffa i någon form. Stefan sköter detta med Asser.  
Åtgärdsplan för lås fortsätter löpande. Stefan ansvarar för detta. 
Ersättningsnivåer för instruktörer 
Beslut togs att ha samma ersättning för all instruktörer. 
Intresserad av att hjälpa till 
Therese Velander har erbjudit säg att hjälpa till. 
Hopp hinder 
Åsa påpekade att det behövs nytt hopp hinder för lydnadstävling. 
Maria Enryd 
Maria har bl a uttryckt -"det händer dåliga saker på klubben". 
Beslut togs att Stefan talar med Maria och försöker få till ett möte. 
Arbetsordningen i styrelsen 
Stefan och andra i styrelsen anser att en ny arbetsordning måste upprättas i styrelsearbetet. 
T ex måste en person utses till olika uppdrag och beslut. (Vem håller i städdag, höstmöte etc). 
Stefan skickar underlag kring sina tankar. 
 
Se även annat i To Do List nr 6 2016 och information på hemsidan. To Do List hans inte gå igenom då andra 
ärenden tog för mycket tid. 

  
§ 138 Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp 

Inga ärenden. 
 
§ 139 Rapport från sektorer och kommittéer  

HUS - se hemsidan om vad som är på gång samt Anna rapporterade via tfn. 
PUK - åtgärder måste göras omgående på saker som måste lagas efter inbrottet. 
I övrigt inga andra rapporter från sektorer och kommitée.  

  
§ 140 Genomgång av To Do listan 

To Do List hans inte gå igenom då andra ärenden tog för mycket tid. 
  
§ 141 Sekreteraren informerar och ställer frågor 

Inget från sekreteraren.   
  
§ 142 Övriga frågor - ej beslutsmässiga 

Inga övriga frågor. 
  
§ 143 Nästa möte 

3/11 kl. 19.00 
  
§ 144 Mötets avslutande 

Stefan avslutade mötet 21.15 och tackade för ett trevligt möte.          
 
 
 
 
Stefan Björkman   Agneta Lundström 
mötesordförande   Justeringsman 
 
 
 
 
CG Hultin 
mötessekreterare    
 


