
Protokoll 7HS
Styrelsemöte 6

Datum: 22-05-09 Plats: Teams kl 20.00

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

§1 Mötet öppnas

Ordföranden Ewa öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Jinny Balogh väljs som justerare.

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

- Munkorgsfrågan: Vi skickar in en ny skrivelse till Shcf. Jinny ansvarar för det från
7HS.

- Ansökan om startbidrag bilbingo från Viskasfors: 7HS har fått avslag.
- Weightpullbanan: gruset har körts in och halva taket är på plats.
- Hundevenemang 28/5: Lena Werdelin/Elin Blomqvist . Ett förslag från 7HS är att ha

kiosken öppen samt erbjuda släphare. 7HS (Ewa) lämnar detta förslag till Lena och
Elin.

§4 Rapporter:

a. Ordförande

-

b. Vice Ordförande



- Vägbygget. Trafikverket har nu fastställt vägplan för ombyggnad av väg 41,
delen Fritsla-Kråkered, i Borås och Marks kommuner, Västra Götalands län.
Förslaget ser ut som ursprunget. Och som det ser ut då behöver det göras en ny
väg. Ann-Marie försöker få kontakt med berörd representant från Trafikverket
för mer information.

c. Sekreterare

- Uppdaterat medlemslistan för utskick

d. Kassör

e. Övrig

-

§5 Inkomna skrivelser

- Ett återbetalningsförslag från Gunilla Sevholt har inkommit 2022-04-14.

“Mitt förslag är att jag får tillbaka utlagda medel för bingodragare, lotteriurnan samt
licens till Spelinspektionen genom inkomster från kommande bakluckeloppisar.

Summan: 9.500 kr. “

Styrelsen beslutar att det inte finns några medel att återbetala med i dagsläget.
Återbetalning kan ske när pengar inkommit via bakluckeloppisar. Det kommer inte att
ske någon återbetalning av bilbingourna då inköpet inte föregåtts av en förfrågan hos
styrelsen.

- Skrivelse från Vägverket - se paragraf 4b.

§6 Hemsidan

- Jinny har fått inloggning av Sofia.

§7 Medlemsmöte, arbetsdag

- Angela Abrahamsson har erbjudit sig att ha ett uppdaterat dokument kring vad som
behöver göras på arbetsdagar. Rikke kontaktar Angela och frågar om hon kan vara den
som ansvarar för att hålla det dokumentet uppdaterat och ta emot medlemmarnas
förslag på vad som behöver göras. Om ok från Angela läggs informationen sedan ut på
sociala medier.



§8 Klubbens ekonomi

- 5193

6123 kr toaletterna från SM. Faktura från 2021. Borde ha legat på föregående års
budget.

- En förfrågan om inköp ska alltid göras och godkännas av någon i styrelsen innan ett
inköp kan bli aktuellt och återbetalning till medlem kan ske.

- Ett kvitto gällande hyra av traktor är inlämnat till styrelsen. Denna utgiftspost ska
klubben inte stå för. Material till 550 boxen är eventuellt betalt av Gunilla Sevholt och
kan i så fall kvittas mot hyran av traktorn. Håkan kollar upp.

§9 Tävling

- Tävlingsinbjudan

Jinny och Ewa kommer att gå igenom juni månads inbjudan. 7HS köper hp av
familjen Berglund. De pengar som ordnats via vårlotteriloppet går till whippet. Några
pengar inkommit från sponsorer till greyhoundlopp.

Trulssons sponsring gäller tävling whippet juli.

- Diamantjakten

Diamanterna har kommit (till Jinny).

§10 Träning

- Släphareträning på torsdagar. Kan det finnas något foto från en släphareträning som vi
kan använda? Jinny ansvarar för att kolla användbara foton.

- Ordinarier träningar igång och körs enligt schema.

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

§12 Bilbingoansökan

- Ansökan är inskickad.

§13 Sponsorer

Många sponsorer har ännu inte betalat.



Trulson sponsrar tävling i juli.

§14 Reparationer och underhåll

- Harvning av banan skedde helgen 7-8/5.

§15 Funktionärer

- Vi behöver fundera kring funktionärer inför tävlingen. Vilka funktionärsposter saknas
och vilka är klara.

Klara: Domare, harförare, veterinär, banläggare, målfoto, vågen

Ej klara: master, speaker, café

Vi behöver gå igenom vilka funktionärsposter som behövs vid nästa medlemsmöte.
Erbjudan och tilldelning av funktionärsposter kommer att tillämpas.

Kallelse till medlemsmöte mån 23/5 kl 20-21 angående funktionärsposter  (kallelse ut
senast 13/5). Rikke mailar ut till medlemmar samt lägger ut i medlemsgruppen.

§16 Övriga frågor

- Datum för podengoklubben: 12 juni. Kiosken ska vara öppen. Ev önskar de lunch som
i så fall kommer få förbeställas.

- Alla eventuella samarbeten och/eller inbjudningar som 7HS ingår i eller som sker
inom 7HS område ska gå via styrelsen och godkännas innan samarbete och/eller
aktivitet kan påbörjas.

§17 Nästa möte

- tis 7/6 kl 20-21 Teams

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

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

Justerare: Jinny Balogh

—----------------------------------




