
Protokoll 7HS
Styrelsemöte 10

Datum: 22-08-01 Plats: Teams kl 20.00

Närvarande: Ewa Johansson, Ann-Marie Frendin, Håkan Sevholt, Jinny Balogh & Rikke
Greve

§1 Mötet öppnas

Ewa Johansson förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Ann-Marie Frendin väljs som justerare..

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

- Mail från Petra Lundberg 220531 med önskan om att få hyra banan med funktionärer
för släphareträning i september för klubben Continental Bulldog.

Ann-marie har kollat datum med Eva Tellnor och hon kan den 24/9. Ann-Marie har
via mail föreslagit den 24/9 till Petra Lundberg. Något svar från Petra har ännu inte
inkommit.

§4 Rapporter:

a. Ordförande

-

b. Vice Ordförande



Ann-Marie har kollat med Stockholm gällande spelmaskinerna. De är intresserade. 7HS
lämnar gärna några spelmaskiner till Stockholm. Vi behöver kolla hur många vi har och hur
många de kan få.

- Vägbygget

Ingen uppdatering från Trafikverket.

c. Sekreterare

Rikke har kontaktat funktionärsgruppen för att inventera funktionärsposter. Styrelsen beslutar
att Rikke gör ett utkast gällande inventering och utbildning av funktionärsposterna till
medlemmarna. Styrelsen granskar innan det sedan skickas ut till medlemmarna.  Målet för
2022 är att få ett underlag att jobba vidare med nästa år.

Rikke tydliggör i utskicket att önskemål om utbildning för olika funktionärsposter ska gå via
styrelsen eller av styrelsen utsedd person.

d. Kassör

Nytt elavtal på 3 år är tecknat. Fortum PRIS Hur Länge? Håkan skickar avtalet.

e. Övriga

-

§5 Inkomna skrivelser

-

§6 Hemsidan

Jessica Bolander tar över ansvaret för på hemsidan. Hon har fått inloggningsuppgifter. Hon
önskar få styrelse- och medlemsmöteprotokoll mailade till sig för att lägga upp. Rikke kollar
vilka som ska skickas till Jessica.

Tankar kring vad som ska läggas ut på hemsidan:

- lottning
- klassningstider, dessa kan sedan ligga kvar och inte ständigt uppdateras/tas bort.

§7 Bingolottokalendrar

160 st är beställda och de brukar komma i augusti. Rikke mailar att det önskvärt att varje
medlem säljer 10 lotter. Detta skickas i samma mail som inventeringen av funktionärsposter.

§8 Klubbens ekonomi



Som det ser ut just nu är klubbens ekonomi i fas. På sommaren brukar ekonomin ligga lite
bättre till än senare på hösten så en varningsflagg hissas inför hösten. Klubben har investerat
en helt ny motor till harmaskinen med en förhoppad livslängd på ca 20 år.

Vi behöver fundera kring hur vi minskar elförbrukningen till vintern. Inför nästa möte
funderar var och en kring hur vi bäst löser elförbrukningen inför vintern.

Det finns en god inkomst i träningarna. Vi kan inför nästa säsong fundera kring om priset för
träningar ska höjas.

§9 Tävling

- Tävlingsinbjudan

September månads tävlingsinbjudan är inskickad. Oktober månads har ännu inte kommit ut.

Nästa års tävlingskalender har ännu inte kommit ut. I år har vi haft 8 st tävlingar och styrelsen
tycker att det är ett bra antal för att kunna hålla god kvalitet på tävlingarna.

Det finns endast 3000 kr till sista oktobertävlingen.

Jinny kollar vilka tävlande som är intresserade från 7HS Whippet gällande det loppet som inte
blev av förra året.   Finns det platser kvar kan övriga tävlande anmäla sig. Täcke och pokal
finns redan.

- Filmning

Vi har en youtube kanal. Det är bättre att de läggs upp där än på fb. Jinny och Martina
har inlogg till kanalen. Vid funktionärsmöte informerar vi om att filmerna med fördel
läggs upp på youtube (filmerna kan ÄVEN läggas upp på fb).

§10 Träning

- En vinnande koncept är att träningarna har varit återkommande varje vecka. Vi
behöver fundera kring upplägget kring träningar i anslutning till tävlingar i oktober.
Mörkret faller tidigt och hur kan vi då tänka för att fortfarande få in så många tränande
hundar som möjligt?

- Släphareträning

Ann-Marie kollar med Eva T om hon kan tänka sig att starta upp släphareträning på torsdagar.

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

- Slutredovisning wp. Det behöver byggas klart så vi kan slutredovisa. Ska vara klart i
sista halvan av augusti.



- Ett avtal är gjort angående Gunillas loppisar. Förslaget skickas till Gunilla från
styreslemailen. Gunilla behöver lämna besked senast 10/8.

§12 Bilbingo

Utgår.

§13 Sponsorer

Vi skulle behöva sponsorpengar till våra två sista tävlingar. Vi kan lägga ut på medlemssidan
och påminna. Vi behöver fundera kring nästa års sponsring.

§14 Reparationer och underhåll

- Renovering av harmaskin under SM

I stort sett klart. Vi väntar med att använda den till efter tävlingen 6 aug.

§15 Funktionärer till tävling 6 augusti

Kiosken är svår att rekrytera folk till. Rikke lägger ut på medlemssidan om det finns intresse
av funktionärsposter till helgens tävling. Kiosken, filmning, kurvdomare, skynket samt övriga
funktionärsposter. Lägg i kommentarerna eller maila till styreslemailen.

§16 Övriga frågor

- Kopiatorn är uppsagd (finns tom aug 2023).
- Jinny kan kolla med Evidensia om de vill sponsra ett lopp.
- Kan det finnas sponsorer gällande toapapper/handdukspapper?

§17 Nästa möte

Mån 29 aug kl 20-21 via Teams.

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

—------------------------------------ —--------------------------------



Justerare: Ann-Marie Frendin

—----------------------------------


