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Närvarande: 
Johanna Stone (J.S.), Ordförande 
Pernilla Lindahl (P.L.), Vice ordförande 
Ing Mari Sjöberg (I.-M.S.), Kassör 
Veronica Blom (V.B) Sekreterare 
Charlott Vidh (C.V.), Ledamot 
Hanna Westerholm (H.W.), Ledamot 
Anna Lenngren (A.L.), Suppleant  
 
 
Anmäld frånvaro: 
Linda Ekström (L.E.), Ledamot 
Linnea Lundkvist (L.K) Suppleant 
 

 

1. Mötets öppnande. 
J.S. förklarar mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor, se punkt 10. 
 

3. Val av protokolljusterare. 
I.-M.S. valdes att justera protokollet. 
 

4. Föregående protokoll. 
Är godkänt och lagt till handlingarna. 
 

5. Sektorer och kommittéer. 
TÄS: Ingen rapport. 
HUS: Ingen rapport. 
RUS: Det blir en figurantutbildning på Nynäs BK under hösten 2016. Att få till en 
utbildning under våren hanns inte med tidsmässigt. MH-bana kommer att byggas 
under utbildningen tillsammans med instruktören så att den blir redo att användas i 
skarpt läge. 
Rally: Ingen rapport. 
Plan & stug: C.V. har skrivit på kontrakt för renovering av hundburarna med Tom Gut 
Bygg & Snickeri som lämnat en offert styrelsen kunde godkänna. Arbetet påbörjas 
under våren. 
Köket: Nya klippkort finns att köpa. 
PR: Gläfset är på gång under april. 
Tjänstehund: Vilande. 
Agility: Vilande. 
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6. Rapporter. 
a) Ordföranden –Ingen rapport. 
b) Sekreterare (inkommen post). – Ingen rapport. 
c) Kassör – Ekonomin är god och ekonomisk rapport är lämnad. 
d) Övriga styrelsemedlemmar – P.L. har återupptagit dialogen med kommunen. 

Sophämtningen vid TBKs tomtgräns är godkänd. Dock har det visat sig att det 
ännu inte har fungerat och P.L. skall undersöka varför. Fråga om hjälp med 
dränering är ställd till kommunen. Vi avvaktar svar, 
H.W. och C.V har varit på Föreningsrådets årsmöte. 

e) Distriktet- Årsmöte den 16 mars. P.L. och J.S. närvarade. TBK fick med sig en 
vandringspokal i IPO. Jätteroligt. Distriktets vårmöte hålls på Nacka BK den 20 
april. Dessvärre är det ingen ur styrelsen som kan gå. P.L. meddelar distriktet. 

f) Tyresö Hundungdom – Ingen rapport. 
 

7. Återremitterande ärenden. 
Inga sådan ärenden fanns. 
 

8. 100 000 medlemmar, 100 år. 
Den av SBK anlitade konsulten Olof Norqvist kom till mötet och lyssnade på TBKs 
plan för att starta pilotprojektet. Det blev en lång och givande diskussion med många 
bra idéer som bollades fram och tillbaka. Olof känns som ett utmärkt stöd och den 
katalysator som TBK behöver för att sätta igång. Vi har nu en hel del konkreta 
uppgifter att ta tag i och som kommer att presenteras på medlemsmötet i maj. 
 

9. Klubbläger. 
Planeringen för båda lägren är i full gång och anmälningarna har strömmat in. Mer 
information kommer ut på hemsidan och FB. 
 

10. Övriga frågor. 
a) Förslag på sektorsmöte ändras till den 10 maj. J.S. skickar ut kallelsen. 
b) Kanslitider den kommande månaden; 12/4 Pernilla, 19/4 Anna, 26/4 Hanna, 3/5 

Charlott. 
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11. Nästa möte. 
3 april kl. 19.30 i klubbstugan. 
17 maj kl. 20.00 medlemsmöte i klubbstugan. 
 

12. Mötet avslutas. 
J.S. avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Perrnilla Lindahl  Johanna Stone Ing-Mari Sjöberg 
Vice ordf. / protokollförare Ordförande  Kassör 


