
Styrelsemöte 2015-08-10 
 

Närvarande: Karl-Olge Gustavsson Krafft, Ida Edvardsson, Helena Einebrant, Helena 

Bolmenius, Helena Axelsson, Eva Oijenus 

 

§ 54 Ordförande öppnade mötet 

 

§ 55 Dagordningen godkändes 

 

§ 56 Förra mötets protokoll gicks igenom och godkändes 

 

§ 57 Sektorer och kommittéer: 

 

Stugan ute 
Altantaket läcker fortfarande, pga av takets lutning. Taket ska tätas med silikon. Vi tar tag i 

det på nästa städdag. Gräsklippningen har inte fungerat så bra i sommar då gräsklipparen har 

varit sönder och det inte har klippts tillräckligt ofta. Vi behöver se över hur vi kan förbättra 

det till nästa år. Vi diskuterar inköp av automower i framtiden. 

 

RUS 
Vi diskuterar möjligheten att kunna hålla ett MH i höst. Eventuellt så kan vi ha ett MH den 

25/10. Helena E ska kolla upp möjligheterna för detta. Vi behöver ha ett MH i år för att få 

bibehålla klubbens figurant-auktorisationer. 

 

Utbildning 
Vi kommer att kalla till ett utbildningsmöte för instruktörer och medhjälpare torsdagen den 

20/8 kl 18.30. Jessica meddelar Robie så att informationen kommer ut på hemsidan. 

 

Tävling 
Ida informerade om lydnadstävlingen i juli. Deltagarantalet var bra (21 tävlande) och 

tävlingen flöt på enligt planen. Nästkommande tävling är rallylydnadstävlingen den 5/9. 

Planering pågår inför detta. Ida kommer att kalla till ett tävlingsmöte för bruks, rallylydnad 

och agility där vi pratar om årets resterande tävlingar.  

Klubben har ansökt om och lagt in 2016 års tävlingar, i rallylydnad, lydnad och bruks, i SBK-

tävling.  

 

Agility 

Ingen ansvarig närvarande. 

 

§ 58 kassörens rapport 

Kassören ej närvarande. Vi gick genom kassörens rapport. Vi behöver se över rutinen vid 

återbetalningar till tävlande. Vi beslutar att vi ska återbetala hela anmälningsavgiften, vi drar 

alltså inte av de 20kr som en klubb har rätt att dra av. Vi funderar på om vi kan ha ett mot-

konto till bif-hallen för att förtydliga. Vi diskuterar detta vid nästa styrelsemöte. 

 

§ 59 Inkomna handlingar 

Inga inkomna handlingar att gå igenom. 

 

 



§ 60 Övriga frågor 

Planerna. Karl-Olge pratar med Andreas om och i så fall när han kan komma och hjälpa oss 

med våra gräsplaner. När vi vet datum så bokar vi in en städdag samma dag. 

På städdagen ska vi bl.a. se över altantaket och täta det med silikon.  

Helena B ringer lastbilscentralen så fort vi vet datum för iordningsställande av planerna. 

 

§ 61 Nästa styrelsemöte blir måndagen den 31/8 kl 18.30.  

 

§ 62 Ordföranden avslutar mötet 

 


