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Närvarande: 
Johanna Stone (J.S.), Ordförande 
Pernilla Lindahl (P.L.), Vice ordförande 
Veronica Blom (V.B) Sekreterare 
Ing Mari Sjöberg (I.-M.S.), Kassör 
Charlott Vidh (C.V.), Ledamot 
Linda Ekström (L.E.), Ledamot 
 
 
Anmäld frånvaro: 
Hanna Westerholm (H.W.), Ledamot 
Anna Lenngren (A.L.), Suppleant  
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 13. 
 

3. Val av protokolljusterare. 
C.V. valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 
 

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

5. Sektorer och kommittéer. 
TÄS: Ingen rapport. 
HUS: Ingen rapport. 
RUS: Ingen rapport. 
Rally: Ingen rapport. 
Plan & stug: Sektorn har tagit in offerter på fönsterbyten för att utröna om klubbens 
ekonomi tillåter större renoveringar kommande verksamhetsår. 
Köket: Köket önskar inhandla en låsbar postlåda alt. ett enklare kassaskåp för att 
kunna låsa in pengarna från caféförsäljningen. Veronica undersöker det lämpligaste 
alternativet. 
PR: Gläfset saknar redaktör. Med tanke på att vi har ett Nyhetsbrev känns det inte 
längre aktuellt med en klubbtidning. Beslut att Gläfset läggs ner. 
Tjänstehund: Vilande. 
Agility: Vilande. 
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6. Rapporter. 
a) Ordföranden –I november hålls en viktig informationsträff ang. SKKs 

organisationsutredning. P.L. och C.V. går på mötet. 
b) Sekreterare (inkommen post). – Inget att rapportera. 
c) Kassör – Ekonomin är god och ekonomisk rapport lämnades på mötet. Arbetet 

med Swish till klubben fortskrider. 
d) Övriga styrelsemedlemmar – Ingen rapport. 
e) Distriktet – J.S. och P.L. går på distriktets höstmöte den 30 november. P.L. 

anmäler. 
f) Tyresö Hundungdom – Ingen rapport. 

 
7. Återremitterande ärenden. 

Inga återremitterande ärenden förelåg. 
 

8. 100 000 medlemmar, 100 år. 
Det stöd och den entusiasm som projektet inleddes med från SBK och distrikt har gått 
i stå. TBK fortsätter med sin strategi att försöka värva och behålla medlemmar. 
 

9. Medlemsmöte 20 november. 
Kallelsen har gått ut via mail. Dagordningen inför mötet gicks igenom och P.L. ser till 
att den färdigställs. 
 

10. Budget 2017. 
J.S. meddelar sektorerna att 19 december är deadline för budget inför 2017. 
 

11. Årsmötet. 
Kallelsen till årsmötet i februari skall gå ut till medlemmarna innan jul. V.B. skriver 
kallelsen. 
 

12. Medlemsavgifter. 
Beslut att styrelsen lämnar en framställan till kommande årsmöte att klubben 
skall höja medlemsavgiften inför 2018 med 10:-. 
 

13. Övriga frågor. 
a) Då många lägger ner mycket tid på ideellt arbete i klubben önskar styrelsen finna ett 
lämpligt sätt att kunna uppmuntra medlemmarnas engagemang. Ryktet säger att Nynäs 
BK har ett bra poängsystem. Styrelsen ber A.L. titta på detta. 
b) Kansliet bemannas av:  
8 november – Anne Brewitz 
15 november - Linnéa 
22 november - Veronica 
29 november - Johanna 
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14. Nästa möte. 
Medlemsmöte 20 november kl. 15.00 i klubbstugan. 
Styrelsemöte 6 december kl. 19.30 i klubbstugan. 
 

15. Mötet avslutas. 
J.S. avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Perrnilla Lindahl  Johanna Stone Charlott Vidh 
Vice ordf. / protokollförare Ordförande  Ledamot 


