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Närvarande: Birgitta Forsberg; Ordförande, Jens Wikström; Vice ordförande, Karin Nilsson; Ledamot, 

Ove Wikström; Ledamot/fastighet, Gabriella Högberg; Ledamot, Ingela Jonsson, Kassör, Elenor 

Mattsson; suppleant. 

Anmält förhinder: Lena Hedlund, Mari Kärfstet 

 

Mötets öppnande §57 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Val av Justerare §58 a) Till att justera dagens protokoll valdes Jens Wikström. 

            b) Elenor Mattsson valdes som dagens sekreterare. 

Godkännande av dagordning §59 Dagordning godkändes 

Inkomna skrivelser §60 Godkändes 

Utgående skrivelser §61 Godkändes 

Föregående protokoll §62 Korrigering avseende punkt Rapporter/styrelsen → Förtydligande att 

Birgitta representerade styrelsen utan rösträtt på distriktets årsmöte, Hallstaberget 20180317. 

Korrigering/förtydligande → Omval på ordförande Peter Jacob. Nyval vice ordförande Peter Öhlén 

(gällande distriktets styrelse).  

Ekonomisk rapport §63  Bank/Totalt: 61,154, 35 kr.                                                                                              

Ekonomisk rapport denna månad föregående år: 101,556,62 kr 

Rapporter §64 

TÄS – ej närvarande. Rallytävlingar 12-13 maj ca 200 anmälda totalt till båda dagarna.      

Allt boende är uthyrt. 

RUS – 2 MH på gång nu i Maj. 20/5: 9 hundar. 22/5: 6 anmälda dock endast 5 platser.  

Figurant saknades till MH 20/5. 

HUS – Karin är klar med teoretiskt och praktiskt slutprov, återstår en kurs för 

examensarbete 16/5. Lotta har ej genomfört något slutprov ännu gällande 

grundmodul. 

4 st valpar i kö för valpkurs. 2 st intresserade av rallykurs. 5 st väntar på tävlingskurs. 

Karin beställer brodyrmärken för instruktörer. 

 KÖK – ej närvarande. Önskar få bakat inför kurser/tävlingar/aktiviteter. 

 FASTIGHET – Nya strömuttag uppsatta på stolparna vid parkeringen av Jens.  

 Ommålning krävs av samtliga byggnader. Ove köper färg. Karin kontaktar kommun         

 avseende om de kan bidra med arbetsresurs. 
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 TJÄNSTEHUND – inget att rapportera 

 (STYRELSEN) – inget att rapportera 

Beslutspunkter §65 

a) Årets målsättning- Bordlägges till nästa möte. 

b) Ekonomisk kontroll – Ingela kollar om korvförsäljningen är slutbetald. 

c) VU beslut – Uppvaktning av Ove 70 år. Presentkort på 1,100 kr.  

d) Rekommendation till utbildning - Styrelsen rekommenderar Mari Kärfstedt till 

Rallylydnadsinstruktör. 

e) Hundens dag – Planerade aktiviteter är: Rasparad, Specialsök, Freestyle, 

Agilityuppvisning och prova på, ”världens bästa hund”. 

f) Kommunikation suppleant – Styrelsen överens om att frånvaro skall delges i 

styrelsens facebookgrupp snarast förhinder uppstår.  

Uppdragslista §66 – inga förändringar 

Övriga frågor §67 –  Angående #metoo så poängteras att vi inte uttrycker oss diskriminerade mot 

varandra och tänker på hur vi bemöter varandra överlag.  

Nästa styrelsemöte §68 - Styrelsemöte 20180604 

Mötets avslutande §69  - Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet 

 

Ånge 20180508 

 

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

Birgitta Forsberg, ordförande  Elenor Mattsson, sekreterare 

 

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

Jens Wikström, justerare. 


