
 
 

 

Styrelsemöte 12-04-24 

 
Närvarande: Karl-Olge Gustafsson Krafft, Annette Pettersson, Eva Oijennus, Rosmari Jonazon, 

Helena Einebrant, Helena Axelsson, Emma Davidsson, Mattias Larsson, Jessica Krafft och Gun 

Krafft, Ida Edvardsson 

 

§ 19 

 KarlOlge öppnade mötet. 

 

§ 20 

 Dagordningen godkändes 

 

§ 21 

 Förra mötets protokoll godkändes efter ändringar. 

 

§ 22  

Sektorer och kommitteer 
Tävling: Spårtävling 14 april Högre och Lägre. Ida mailar till Erik Rosander och ansöker om 

högre och lägre spår. 35 st anmälda till Lydnadstävlingen 1 Maj. Klubbmästerskap reglerna 

måste revideras både lydnads och bruks. Jessica och Ida tar fram ett förslag till nästa möte. 

 

        Utbildning: Kurserna är full bokade. Ny valpkurs???? Skotträning måndagar 17:45-18:15. 

 

        Agility: Allt är under kontroll till 1 maj. De har inte fått tag på Bengt Thelin ännu ang. planen. 

 Näten från föregående protokoll är inköpt och det är helt ok.  

 

       Rus: M3 kommer att hållas på klubben. Dag och datum återkommer Gun Krafft med. 

Ett MH har hållits och det var 8 st deltagare den första 1 April. Beskrivare Marianne 

Claesson från Borås. Alla som gick figurantutbildning sist deltog plus Ronny som 

uppdaterade sin. 

 

       It: Datorn är nu fixad inget annat att rapporterad.  

 

Utställning: Allt under kontroll. Katalogen är på tryckning, funktionärs mat beställs från 

Mjölkbaren. 

 

       Stugan ute: Styrelsen har beslutat att Mattias Larsson tar ansvaret att fixa ny planen.  

 

       Fest: Inget att rapportera. 

 

       Stugan inne: Inget att rapportera. 

 



 

§ 23 

 Kassörens rapport: Föreningens ekonomi är god. 

 

 

§ 24 

 Inkomna handlingar: 

1) Från  Djurens värld i Gislaved: Vi måste göra namnändring på våra infoblad och  

information till kursdeltagna att Zoolgrottan har ändrat namn till Djurens värld. Gäller så 

även loggon. 

 

§ 25 

 Övriga frågor:  
Layouten gör Karl-Olge plus ljusberäkning skall han ordna till nästa styrelsemöte. 

Styrelsen har beslutat att för varje hållen kurs eller uppdrag skall man få motsvarande 

gratis kurs per termin.  

 

§ 26 

Nästa styrelsemöte: Måndag den 28 maj klockan 18:30, Helena Einebrant skickar ut kallelse. 

Klubbmöte söndag den 10 juni  17:00 

 

§ 27  

Mötet avslutades. 

 

 

 

Vid Protokollet       Justeras av 

        

 

Annette Pettersson       Karl-Olge Krafft 

 


