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Protokoll styrelsemöte (7-2016)
Datum: 2016-09-22

Närvarande:
Carola Hag, Agneta Geneborg, Monica Rahm, Myriam Pöhler-Sjöbeck, Madeleine Enbom, 
Camilla Wrangel, Susanne Davis

Adjungerade:  Madelene Arvidsson, Göran Hagberg

Frånvarande: 

Frånvarande adjungerade:
Annette Eriksson, Mia Hermansen

1) Mötets öppnande
Mötesordförande Carola Hag förklarade mötet öppnat.

2) Val av justerare
Göran Hagberg valdes till justerare.

3) Val av förare av papperskalender
Madeleine Enbom valdes till förare av papperskalendern.

4) Genomgång av tidigare protokoll
Protokoll 6-2016 gicks igenom.

5) Allmänna frågor från styrelsen
a) Klubbkläder: Mötet beslutar att ta reda på lite mer om priser och funktionalitet för 

olika hundförarvästar. Vi avvaktar med beslutet om huruvida västarna ska 
bekostas helt eller delvis av klubben.

b) Matta och spegel: Mötet beslutar att matta ska läggas i hela inre rummet i 
Hundkojan. Carola ansvarar för inköp och inläggning.

c) Tidigare beslutades om en motprestation för att få kvittera ut nyckel till 
klubbstugan. Det finns nu ett förslag till hur denna motprestation skulle kunna se 
ut. Förslaget kommer att läggas ut på klubbens hemsida.  

d) SKK:s Organisationsutredning inbjuder till informationsmöten, geografiskt 
utspridda i landet. Mötestid 19 november, anmälan senast 25 oktober. Se bilaga 
1.  

6) Utbildningsutskottet – Carola Hag (Monica Rahm, Anna Sölvstedt, Camilla  Grip, 
Agneta Geneborg)
a) Nya regler för utställning. Vidareutbildning finns nu för de som har gått tidigare 

utbildning.  

b) Täby Hundsällskap (THS) vill, i samarbete med oss, bjuda in Kenth Svartberg för 
en clinic om TSB-modellen. Denna clinic ska, i så fall, hållas hos oss. Vårt förslag 
är att den skulle gå av stapeln lördagen den 1 april 2017. Carola håller kontakten 
med THS.
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c) Carola föreslår att klubbens instruktörer ska samlas för att ta fram en mall för 
våra kurser beträffande bland annat antal kurstillfällen och kursinnehåll.       

7)   Tävlingsutskottet – Annette Eriksson ( Camilla Grip)
a) Anmälan om eventuell rallytävling hösten 2017 måste läggas in i SBK Tävling 

senast i mars 2017.

b) Inofficiell agilitytävling, för att examinera Annette Eriksson som tävlingsledare, 
planeras i vinter i Arningehallen. Datum är inte bestämt.

  

8)   Avel och hälsa – Mia Hermansen
Fortbildning för mentalbeskrivare – mentalbeskrivning för valp, kommer att hållas       
på klubben. Inga datum bestämda ännu.

9)   PR/Info – Göran Hagberg (Monica Rahm, Annette Eriksson)
a) Göran har tagit fram ett nytt web-formulär för kursanmälan.    

b) Medlemsinfo måste tas fram och skickas ut till alla medlemmar. Detta måste 
göras i god tid innan medlemsmötet den 12 december. 

10) Hundkojan/Stuga och kök - Madelene Arvidsson (Myriam Pöhler- 

             Sjöbeck)
Madelene Arvidsson kommer att se till våra lokaler och ansvara för att inköp och 
reparationer förankras hos styrelsen och blir utförda. Madelene kommer även att 
ordna klubbens städdag till våren.     

ALLA I KLUBBEN: 
Soptunnan är flyttad ner till yttre parkeringen nere vid stora vägen och töms 
varannan måndag. Skyltar om detta är uppsatt på flera ställen på klubbområdet. Om 
någon mot förmodan missat det vänligen hänvisa ner till tunnan vid vägen. Vår 
soptunna är den med påklistrad VaBK logga. Ta med sopor inifrån stugan och egna 
sopor ner till tunnan. Bajspåsar slänges helst i den kommunala soptunnan som sitter 
på en stolpe närmre vägen. Tack!

11) Ekonomi – Monica Rahm
    Resultat- och balansrapport gås igenom. (Bilaga 2).

12) Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor

13) Verksamhetsplan (Nya aktiviteter)
   Officiell agilitytävling, 2-dagars kvällstävling, är planerad till 22-23 maj 2017.

14) Skrivelser och rapporter
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15) Medlemsmöten
           Medlemsmöte måndag 12 december 19-21 (Luciafika). Förslag på aktiviteter:
   

 Mia Hermansen berättar om MH 

 Maria K-vall (utbildad balansboll- och dogparkourinstruktör) visar 
användande av balansbollar och andra balansredskap 

 Medlemmarna kommer med förslag och önskemål
           Myriam ordnar med lussebullar till mötet.           

I kalendern i klubbstugan kan man även boka planer t ex för en träningsgrupp. 
Agilityplanen (vid hoppet och bortåt), Lydnadsplanen i mitten och Rallyplanen vid 
klubbstugan.

 **Då flygklubben har aktiviteter ber vi våra medlemmar och andra att inte vistas 
på flygfältet. Det är stor risk för olyckor då ett plan kan störta. Vi ber er därför 
respektera detta!

Gulmarkerat = nytillagt

Grönmarkerat = borttaget

Datum Aktivitet Ansvarig klubb

161002 KM lydnad, rally, agility VaBK

161015 Fördjupad raskunskap Agneta Geneborg

161022-

161023

Testledarutbildning MH Mia Hermansen

161212 Medlemsmöte kl. 19.00 (Luciafika) VaBK

170212 Årsmöte VaBK

170522-

170523

Tvådagars kvällstävling - agility Annette Eriksson

Övriga frågor
      Klubbens nya stugvärd, Madelene Arvidsson, presenterar sig. Styrelsen önskar henne 

      välkommen.

e) Nästa möte samt fikaansvar 
Veckodag Datum Klockslag Möte Varskott kan 

ej närvara
Fikaansvar
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Torsdag 3 mars 19:00 2-2016 Susanne Monica
Torsdag 7 april 19:00 3-2016 Agneta Madde
Torsdag 19 maj 19:00 4-2016 Susanne
Torsdag 9 juni 19:00 5-2016 Camilla, 

Monica, 
Madeleine, 
Myriam

Agneta

Torsdag 25 aug 19:00 6-2016 Camilla
Torsdag 22 sept 19:00 7-2016 Myriam
Torsdag 27 okt 19:00 8-2015 Göran Monica
Torsdag 17 nov 19:00 9-2016 Madde
Onsdag 7 dec 19:00 10-2016 Susanne
Torsdag 12 jan 19:00 1-2017 förbered 

årsmöte
Agneta

Söndag 12 feb 15:00 Årsmöte + 
konstituerande

f) Mötets avslutande
Carola tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Bilagor:

7-2016 Bilaga 1  Inbjudan från Svenska Kennelklubben 

7-2016 Bilaga 2 Resultat- och balansrapport

Justeras: Justeras: Vid protokollet:

------------------------- ------------------------- -------------------------

Carola Hag Göran Hagberg Susanne Davis

Mötesordförande
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