
 
Protokoll 21-02-08 

 
Datum: 21-02-08 Plats: Telefonmöte Microsoft Teams Kl. 19.00 

Närvarande: Ewa Johansson, Ann-Marie Frendin, Håkan Sevholt, Anki 
Sinkkonen, Linus Ikonen, Anna-Carin Ahlander 

Inbjudna: Mike Berglund, Palle Werdelin 

 

§ 1  Mötet öppnas 

Ordföranden Ewa Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet 
öppnat. 

 

§ 2  Val av justerare 

Anki Sinkkonen 

 

§ 3  Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående 
frågor 

Ok 
 
§ 4 Rapporter 

a. Ordförande 
- Mail från Ronny Wiggfalk angående 492-boxen, mötet beslutade att 
meddela honom efter årsmötet. 

b. Vice ordförande 
- Finns ingen 

c. Sekreterare 
- Inget att rapportera 

d. Kassör 
- Få har betalat medlemsavgiften, mötet beslutade att påminna om detta i 
utskicket till årsmötet. 

e. Övriga 
- Inget att rapportera 

 

§ 5 Inkomna skrivelser 



 Valberedningens förslag har inkommit och presenterades av Palle Werdelin. 

 

 

§ 6  Årsmötet  

 

a. Mötet sker digitalt på Teams, Linus skickar ut instruktioner. 

b. Genomgång av valberedningens förslag. 

c. Genomgång med Mike Berglund inför årsmötet. 

d. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse mailas ut till styrelsen, för att 
sedan bifogas kallelsen till årsmötet. 

e. Medlemsavgifter 2022 900:- huvudmedlem, 200:- familjemedlem. 

f. Presentera elithundsdiplom. 

g. Ändra till 3 kongressombud. 

h. Detta skickas tillsammans med kallelsen till årsmötet 
-valberedningens förslag  -balansräkning och budget 
-revisionsberättelse  -verksamhetsplan 
-verksamhetsberättelse  -motioner SHCF 
-styrelsens förslag till medlemsavgifter 2022  

 

§ 7  Medlemsmöte 210221 

 - Motioner till kongressen  

 - Träningsavgifter 2021 

 - Funktionärer och Arbetsdagar 

 - 492 Boxen 

 - Försäljning 

 

§ 8 Klubbens ekonomi 

Håkan Sevholt presenterar budgeten och mötet fastställer den. 

 
§ 9 492-boxen 

 Finns inte med i budgeten, finns inte ekonomi för att laga den i dagsläget. 

 



 

§ 10 Arrendet för anläggningen 

Bordläggs 
 
§ 11  Tävlingskalender 2021  

 Klar för säsongen. 

 

§ 12 SM 2021 

 Bordläggs. 
 
§ 13 Sponsorgruppen 

 Bordläggs. 
 

§ 14 Funktionärer 

 Bordläggs. 

 

§ 15 Reparationer och underhåll  

a. Palle Werdelin har arbetat med rullarna till banan, kommer att sätta dom på 
plats så fort vädret tillåter. 

b. 320-buren ordna staketet runt buren, kolla öppning och stängning. 

c. Fixa staketet där man står och filmar. 

d. Halkskydd till trapporna vid domartornet. 

e. Traktorn måste fixas inför säsongsstart. 

 

§ 16 Övriga frågor  

a. Ida får i uppdrag av styrelsen att hålla i försäljningen av New Body. 

b. Vad händer med Weightpull banan. Linus kontaktar Tomas Holmedal. 

 

§ 17 Nästa möte 

 Efter årsmötet. 

 

 



Ordförande: Ewa Johansson  Vid protokollet: Ann-Marie Frendin 

 

 

Justerare: Anki Sinkkonen 

 


