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PROTOKOLL 

 

Styrelsemöte onsdagen den 6 februari 2019  

 

Närvarande: 

Fredrik Lövgren  Göran Olsson 

Marianne Söderberg  Cathrine Wenngren 

Wendy Mörk   Elisabeth Christensson 

Inger Blomqvist   

 

 

§ 1   Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2a   Elisabeth valdes till att justera protokollet. 

 

§ 2b   Föregående mötesprotokoll godkändes. 

 

§ 3  Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Genomgång av utvalda punkter i dagordningen för årsmötet 2019-02-27 

 

Punkt 9a 
Verksamhetsberättelse för 2018 samt rapport om uppfyllande av mål för 2018 
 

Inger hade före mötet skickat verksamhetsberättelsen till styrelsen. Kvarstår 

”Sammanfattning av årets verksamhet”. Fredrik skriver den. Kvarstår även text 

under Träningsgrupper tävlingslydnad och räddning. I övrigt godkändes förslaget 

till Verksamhetsberättelse. 

 

Målen för 2018 har uppfyllts utom en spårtävling appell, som ställdes in pga 

vädret, en officiell rallylydnadstävling pga att ingen passande dag hittades under 

hösten och medlemsantalet som inte har ökat med 5 %. 

 

Utöver målen har vi utbildat två instruktörer och en tävlingsledare i agility. 

 

Punkt 9b 
Balans- och resultatrapport 
 

Wendy redovisade balans- och resultatrapport.  Årets resultat är högre än förra 

året.  

 

Punkt 9c 
Revisorernas berättelse 
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Arbetet pågår. 

 
 
Punkt 12a 
Mål för 2019 
 

Styrelsen enades om följande förslag till mål för 2019. 

 
- 2 lydnadstävlingar 

- 1 brukstävling appell sök 

- 1 brukstävling lägre och högre sök 

- 1 officiell tävling i rallylydnad 

- 1 inofficiell tävling i agility 

- 1 officiell tävling i agility 

- 1 inofficiell utställning 

- Fortsatt satsning på ungdomsverksamheten 

- Bibehålla medlemsantalet  

 

Punkt 12b 
Rambudget för 2019 samt preliminär rambudget för 2020 
 

Wendy gick igenom förslaget till budget för 2019. Kostnaden för appellplanen 

ökades från 3 000 till 8 000. Anledningen var att Göran påpekade att 

gräsklipparen behöver servas och parkeringen beläggas med makadam. 

 

Punkt 12c 
Medlemsavgifter för 2019 
 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna inte höjs, med reservation för SBK:s 

höjningar. 
 

§ 5 Fondplacering 

 

Styrelsen enades om att klubben bör ha omkring 100 000 kr tillgängliga på 

banken innan klubben investerar i t ex fonder.  Klubben kan t ex behöva göra 
vid taket eller köpa ny gräsklippare. En fondplacering motiveras av att klubben 

kan behöva investera den dag vi inte längre får vara kvar där vi är nu.  

 

§ 6 Övriga frågor 

 

Kallelsen till årsmötet gick ut till medlemmarna före årsskiftet i enlighet med 

stadgarna. Marianne kontaktar Annette angående fika på årsmötet. 

 

 Cathrine och Inger pratar med Action & Trend om klubbkläder. 
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Planering inför höstens utställning.  

Elisabeth kontaktar möjliga domare. Kommer att behövas fyra inropare, två 

sekreterare, 3-4 parkeringsvakter och andra funktionärer.  Elisabeth pratar med 

Annette om maten när det blir aktuellt. Inventering till våren av klubbens 

utställningstält. Utställare ska kontaktas. Lämpliga banläggare och speakers 
diskuterades. ”Barn med hund” och ” Veberöds vackraste” bör vi ha. Katalog ska 

göras och rosetter inhandlas, efter inventering av vad klubben redan har. En 

utställning kräver mycket förarbete. 

 

§ 7  Nästa möte är årsmötet och det konstituerande mötet onsdagen den 27 

februari. Årsmötet börjar kl 1900.   

 

§ 8 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

Protokoll för den 6 februari 2019 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 
Sekreterare, Inger Blomqvist                                            Ordförande, Fredrik Lövgren 

 

 

 

 

_________________________ 
Justeras, Elisabeth Christensson  

 


