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Styrelsemöte nr 8                                                                                   1/2    
 
Datum: 2016-09-07 Kl: 19.00 Plats: SoSu klubbstugan                                                                                               

 
Närvarande är markerade med X framför namnet: 
 

X Stefan Björkman X Anna Lindstedt X Eva Sundin X CG Hultin 
X Malin Bergh  Agneta Lundström X Nanette Segerlund X Åza Dahlberg 
X Helene Wallskär       
 
§ 111 Öppnande av mötet 

Mötet öppnades av klubbordförande Stefan Björkan som hälsade alla välkomna. 
Ammie Hultin tf RUS deltog på mötet. 
Asser Lyreco deltog delvis på mötet. 

  
§ 112 Val av mötesordförande 

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

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

Dagordningen fastställedas och godkändes. 
  
§ 115 Val av justeringsman 

Till justeringsman valdes Åza Dahlberg. 
  
§ 116 Föregående protokoll 

Ej justerat. 
  
§ 117 Ekonomi 

Behållning per 2016-09-05: Pg 141.318:-, Sparkonto 57.196:-. 
Visma anskaffat. 

  

§ 118 Tidsbundna saker att göra 
Höstmötet 4/10 - kallelse skickad till medlemmarna. 
Ammie Hultin håller föredrag om RUS med temat "Vad vill vi göra med vårt RUS?". 
Funktionärsfest 9/11: förslag på föreläsare - Jocke polis om utbildning av polishundar samt 
eventuellt något mer som medlemmarna kan tänkas vara intresserade av. I övrigt bordlades 
frågan. 
Påminnelse om nya tider för styrelsemöten: 7/9, 5/10, 9/11, 7/12. 
Påminnelse om nytt datum för höstens städdag; 2/10 13.00 - 17.00. 
Se även annat i To Do List nr 6 2016 och information på hemsidan. 

  
§ 119 Inkomna och utgående skrivelser  

Genomgång av CGs mail som skickats ut tillsammans med agendan för detta möte. 
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§ 120 Nya och delvis nya ärenden 

Inbrotett - Asser gick igenom försäkringsbolags pappren och underskrifter gjordes av styrelsen. 
Beslut togs att inte anskaffa nya lås och att vi får koncentrera oss på att i första hand skydda  
kansli och PUK. Åtgärdsplan för detta ska utarbetas löpande. 
Nyckel frågan generellt bordlades. 
Staffan Nordin kan ha kontakt på gräsklippare. Styrelsen håller kontakt med Staffan. 
Eva hittat kvittot på gräsklipparen. 
El avtal - pris 33:60 kwh.  
Beslut togs att fortsätta med befintligt el avtal. Eva meddelar "Bo Energi". 
Beslut togs att inte ta fram budgetmodeller för sektorerna utan fortsätt på det sätt som nu  
fungerar bra. 
Ammie informerade om möjligheten för oss att kinna erbjuda BPH. Styrelsen tyckte detta var 
mycket intressant och Ammie och CG fortsätter undersöka saken. 
Påpekades vikten av att fokusera en hel del på olika utbildningar. 
Styrelsen var enig om att visa Emma Sandfjord uppskattning på kommande årsmöte för hennes 
insatser. 
Tyvärr kan det bli så att Staffan Nordin backar ur "Problemhund". 
Se även annat i To Do List nr 6 2016 och information på hemsidan. 

  
§ 121 Ärenden som styrelsemedlemmar vill ta upp 

Inga ärenden. 
 
§ 122 Rapport från sektorer och kommittéer  

Allt flyter på i fulla kurser. 
Klubben har fått 7 nya medlemmar från "Prova på dagen". 
HUS - se hemsidan om vad som är på gång. 
Malin och Stefan håller spårkurs i november. 
Eva rapporterade kort från ett AGIS möte. 

  
§ 123 Genomgång av To Do listan, se listan nr 6 2016 

Listan bif. detta protokoll. 
  
§ 124 Sekreteraren informerar och ställer frågor 

Inget från sekreteraren.   
  
§ 125 Övriga frågor - ej beslutsmässiga 

Inga övriga frågor. 
  
§ 126 Nästa möte 

1 augusti kl. 19.00 
  
§ 127 Mötets avslutande 

Stefan avslutade mötet 21.05 och tackade för ett trevligt möte.          
 

 
 
 
Anna Lindstedt    Åza Dahlberg                                                                     
mötesordförande    Justeringsman 
 
 
 
 

CG Hultin 
mötessekreterare    
 


