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Närvarande: 

Marie Sundberg, Ordförande 

Johanna Boström Stone, Vice ordförande 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt, Kassör 

Catharina Jansson, Sekreterare 

Sofie Ögren, Ledamot 

Susanna Lindsjö, Ledamot 

Yvonne Weijmar, Suppleant 

 

Anmäld frånvaro: 

Camilla Westling, Ledamot 

Kicki Wikman-Jonsson, Suppleant 

 

Inbjuden:  

Charlotte Vidh ansvarig för HUS 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Marie Sundberg förklarade mötet via messenger öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor. 

Dagordningen godkändes. Inga övriga frågor anmäldes. 

 

3. Val av protokolljusterare. 

Elisabeth Hagberg Dahlstedt valdes att, jämte ordförande, justera protokollet.  

 

4. Föregående protokoll. 

Är godkänt och lagt till handlingarna. 

 

5. Sektorer och kommittéer 

TÄS:   

Lena Löfvén är snart klar som tävlingsledare i bruks har bara ett praktiskt prov kvar. 

Tyvärr blir vi tvungna att ställa in vår stora sök-tävling söndag 8 november pga corona.  

Vår planerade lägre/högre spårtävling våren 2021 blir vi tvungna att flytta på då den 

krockar med Sörmlandsdistriktets tävling.  

Elisabeth Hagberg Dahlstedt tänker gå sin utbildning till sekreterare i rallylydnad efter 

vår rallytävling i vår. Sofie Ögren och Susanne Lindsjö är bägge intresserade av att 

utbilda sig till skrivare rallylydnad. Elisabeth kollar upp när nästa utbildningstillfälle 

finns. 

 

HUS:  

Charlotte Vidh är nu klar SBK Friskvårdsinstruktör. Stort grattis till henne. 

Höstens återstående hundrunda och temakväll är inställda pga corona. 

Vi har några inomhuskurser dels i nosework och rallylydnad. Respektive instruktörer 

lyssnar med de anmälda om de vill gå trots coronaläget. 

På förekommen anledning så funderar vi på att skriva ett avtal med de instruktörer som 

går utbildning via oss. Att går de utbildning via oss även ska ta ett antal kurser. 
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RUS:  

Inget att rapportera. 

 

Tjänstehund:  

Även prova-på-dagen den 22/11 ”Vad ett patrullhundsekipage gör i Hemvärnet” på 

Stockholms Södra är inställd pga corona. 

 

Agility:  

Sektorn är för närvarande vilande. 

 

Plan, stug och bemanning av köket:  

Hyllplan i den grå containern ska sättas upp.  

Utemöbler till verandan beställs till våren.  

Förslag/funderingar på vad vi kan göra med det gamla kansliet på övre plan då 

tävlingskansliet är nerflyttat till bottenvåningen. 

 

Bemanningen:  

10/11 Elisabeth, sista gången för höstterminen. 

 

PR/Nyhetsbrevets innehåll:  

Vi gick igenom punkter inför kommande Nyhetsbrev.  

 

6. Rapporter 

a) Ordförande: 

Det går väldigt bra med hen från Frivården som hjälper oss. 

 

b) Sekreteraren (inkommen post) Ingen post att rapportera.  

 

c) Kassör: 

Ekonomin ser fortsatt bra ut.  

Fönsterbytet tar vi som en kostnad och inte som en avskrivning.  

Det återstår en medlem som ska få tillbaka sin avgift för det inställda lägret i våras.  

Trots påtryckning har vi inte fått något konto att sätta in pengarna på. 

Elavtalet går ut i slutet på december och innan 15 november så ska vi ha bestämt vilken 

elleverantör vi vill ha. I dagsläget har vi Vattenfall. Elisabeth och Sofie tittar på det. 

 

d) Övriga styrelsemedlemmar   

Inget att rapportera. 

 

e) Distriktet: 

Höstmötet och ordförandekonferensen är båda inställda pga corona. 

 

7. Återremitterande ärenden. 

Inga återremitterande ärenden. 
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8. Medlemsmöte. 

Pga corona så kan vi inte ha något fysiskt medlemsmöte. Vi undersöker möjligheten att 

ha mötet digitalt och då kommer det att ske någon gång innan jul. 

Vi kommer att sammanställa nedanstående punkter i en power-point: 

- Coronaläget 

- Information från styrelse och sektorer 

- Ekonomi 

- Valberedning 

- Policy 

- Agility, ska vi starta en agilitysektor? 

- Klubbkläder 

- Övriga frågor 

 

9. Nästa möte. 

Styrelsemöte tisdag 1/12 kl 19:00 i klubbstugan eller via messenger. 

 

10. Mötet avslutas 

Marie Sundberg avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Catharina Jansson  Marie Sundberg Elisabeth Hagberg Dahlstedt 

Sekreterare / Protokollförare Ordförande  Kassör 


