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§ 1. Mötets öppnande 
Josefin förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Lokalklubbsstyrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 3. Genomgång av föregående protokoll 
- Sotningen genomförd och godkänd. Taksäkerhet behöver kompletteras till nästa sotning 
samt grenar i nära anslutning till skorsten behöver sågas ner innan vi börjar elda.  
-Kontroll av värmepumpen samt offert på ny kvarstå, Ann återkopplar till möte 2023-02-
08.  
-Inköp av rallyskylar och regelböcker kvarstår.  
-Josefin kollar om Lena Persson kan vara köksansvarig.  

 
§ 4. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens rapporter: 
 

a. Ordförande 
- Till årsmöte 2022 behöver verksamhetsbeskrivning från de olika 
verksamheterna tas fram.  
-Dagordningen behöver fastställas på möte 2023-02-08. Kallelse till årsmöte 
behöver skickas ut. Dock oklart hur vi når alla medlemmar då det är problem 
med mejlfunktionen i Membersite. Finns upplagt på klubbens hemsida.   
- Josefin kollar om vi ska ha en extern ordförande till årsmötet-  
 

b. Kassör 
- Bokslutet är klart. Föreningen har en bra ekonomi, kommer att presenteras på 
årsmötet.  
-Gunilla arbetar med budget för 2023. Bokföring kommer under 2023 ej att 
utföras sektionsvis, detta för att underlätta budgetuppföljning.  

c. Utbildning 
-Inget nytt sedan föregående möte.  

d. PR/Hemsida 
-Torsdagsträningarna för vecka 10-24 kommer att planeras och lägga ut på 
hemsidan.  

e. Agility 
-Inget nytt sedan föregående möte.  

f. Rallylydnad 
-Inget nytt sedan föregående möte.  

g. Tävlingslydnad/bruksprov 
-Inget nytt sedan föregående möte. 

h. Stugan 
- Värmepumpen 
- Inköpslista 
- 18-19 samt 25-26 mars har patrullhund bokat stugan. Finns upplagt i kalender. 
- 2-3 september är stugan utlånad för utställning. Finns upplagt i kalender.  
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- Förslag är att montera kodlås på ytterdörren. Diskuteras vidare på kommande 
möte.  
-Värmepumpen har någon timer som går igång. Behöver ses över, Ann ser till 
att ´”tekniker” som är inbokad för koll av ny värmepump kollar även detta vid 
platsbesök.  
 

§ 5. Övriga frågor för diskussion 
-Det behöver kontrolleras hur klubben ska sponsra exempelvis ett SM deltagande, men  både 
startavgift och presentkort.  
 
§ 6. Ärenden till beslutsfattande 

 
§ 7. Nästa möte 
- 2023-02-08 kl 18:00 
 
§ 8. Mötets avslutande. 
-Mötesordförande Josefin tackade de närvarande för visat intresse och förklarade därefter 
mötet avslutat.  

 
 
 
 
Mötesordförande    Sekreterare 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Josefin Bengtsson   Ann Lundsten 
 
 
Närvarande; Josefin Bengtsson, Towe Alperud, Monica Evans, Ann Lundsten, , Gunilla Edbom, , Lena Broo, Anita 
Ådvall 

Anmäld frånvaro; Monica Valfridsson, Nina Nyberg 

 


