
Protokoll 7HS
Styrelsemöte 7

Datum: 22-06-07 Plats: Teams kl 20.00

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

§1 Mötet öppnas

Ordförande Ewa Johansson öppnar mötet.

§2 Val av justerare

Håkan Sevholt väljs som justerare.

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

Jinny kompletterar munkorgsskrivelsen och skickar in igen.

§4 Rapporter:

a. Ordförande

-

b. Vice Ordförande

- Vägbygget

Ann-Marie har pratat med berörd ansvarig. De kommer att höra av sig till oss
när de haft ett möte gällande detaljplanen. Markprov gjordes på banan förra
veckan.

c. Sekreterare

- Rikke mailar ut till samtliga medlemmar att de uppdaterar sina
kontaktuppgifter via mail till mig.



d. Kassör

Håkan får samtlig post från kommunen. Mycket av den post som kommer nu
handlar om vi har eventuella synpunkter på nybyggen. Vi behöver vara
uppmärksamma på om dessa nybyggen kommer geografiskt nära så att vi bevakar
våra intressen.

e. Övriga

-

§5 Inkomna skrivelser

- Petra Lundberg önskar att få lov att boka möjlighet för släphare.

Vårt förslag på datum är 24 alt 25 september (kl 11-13). Helst minst 15 deltagare om
de vill ha en egen dag, annars får de samköra med vår ordinarie träning. Ann-Marie
ringer Ewa T och kollar det finns någon som kan köra släphare. Ann-Marie mailar
Petra besked.

- Podengoklubben 12/6

14 deltagare, Ewa och Jan står i cafeét och sköter släpharen.

§6 Hemsidan

Mike har erbjudit sig att ta ansvar för att uppdatera hemsidan. “Allt” nytt som läggs ut
behöver finnas under aktuellt för att det ska vara enkelt och hanterbart att uppdatera.
Jinny mailar Sofia ang våra tankar kring uppdateringar och tävlingar.

§7 Bingolottokalendrar

2021: beställdes totalt 180 st.

2022: Håkan beställer hem 150 st till en början.

§8 Klubbens ekonomi

- I dagsläget ligger ekonomin i balans men vi behöver ha noggrann koll på
utgifterna efterhand eftersom det blir mindre utrymme för felmarginaler ju
längre året går. Täcken, prispengar och priser ska betalas med sponsorpengar.

- Diesel-och hyrkostnaden som klubben felaktigt fått betala för gällande när taket på
weightpullbanan lades upp, kan kvittas med den kostnad för material till 550-boxen
som Gunilla Sevholt betalat privat.



- Håkan kan redovisa caféinkomster från varje föregående tävling för att enklare kunna
kontrollera inköp och försäljning.

§9 Tävling

- Tävlingsinbjudan för juli-augusti

Ewa och Jinny har skickat ut ett förslag. Läs igenom.

§10 Träning

- Träning varje vecka ett tag framöver

- Släphareträning på torsdagar, minst 5 deltagare. Släphareträning endast på torsdagar,

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

Slutredovisning wp. Materialet finns. Vi behöver alt 1 bygga färdigt alt 2 meddela att
vi undersöker vidare.

§12 Bilbingo

Tillståndet ännu inte beviljat.

Ann-Marie går igenom behovet av inköp och antalet medhjälpare vid kommande
bilbingoträffar. Ann-Marie kommer att träffa Gunilla för att tillsammans diskutera

vidare hur upplägget, ekonomiskt och bemanningen skulle kunna se ut.

§13 Sponsorer

- Samtliga fakturor är utskickade. Två sponsorer har inte fått fakturor.

Tony Gallagher på Greyhound data ska sponsra 400 Euro.

Rikke kollar vad en australiensisk flagga kan kosta.

§14 Reparationer och underhåll

- Renovering av harmaskin under SM (11-30 juli). Palle har räknat med en kostnad på
ca 2500 kr. Kostar det mer ska han kontakta styrelsen innan ev inköp.

- Palle har släpet hemma under samma period för renovering.

§15 Funktionärer till tävling 11 juni, 2 juli och 10 juli



- 11 juni Amanda fixar caféet. Varor behöver vara inköpta så Köttbullemackor och
varmkorv med bröd kan fixas. Ewa handlar.

- Rikke lägger ut på medlemssidan om behov av ytterligare funktionärer vid dessa tre
tillfällen.

§16 Övriga frågor

Ewa och Ann-Marie lägger upp en handlingsplan med arbetsuppgifter i samråd
med Gunilla för vilka arbetsuppgifter som kan göras på banan.

Hundens dag: uppskattat och flera hundar som testade på släphare. Något att
köra igen nästa år?

Mentorsskap ska gå genom Lena Werdelin och vara säkerställt att medlemskapet är
betalat. Ewa pratar med Lena.

§17 Nästa möte

4 juli via Teams kl 20-21

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

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

Justerare: Håkan Sevholt

—----------------------------------


