
Protokoll 7HS
Styrelsemöte 8

Datum: 22-07-04 Plats: Teams kl 20.00

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

§1 Mötet öppnas

Ewa förklarar mötet öppnat.

§2 Val av justerare

Håkan Sevholt väljs som justerare.

§3 Genomgång av föregående protokoll/uppföljning av pågående frågor

- Munkorgsfrågan

Följande svar har inkommit 220703 från SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS
CENTRALFÖRBUND

Vi har tagit upp ert förslag på FS möte i torsdags och konstaterade att frågan har varit uppe tidigare
och gick då på remiss ut till sällskapen.

Efter remisstiden beslutade förbundet att inte godkänna plastmunkoren för whippet då det är svårt att
säkerställa kvaliteten på den. Även om ni anger olika märken med olika kvalitet bedömer vi det för svårt
för starter att hinna kontrollera vilken munkorg det är.

- 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
meddelar aktuellt datum till Petra Lundberg.

§4 Rapporter:



a. Ordförande

-
b. Vice Ordförande

- Vägbygget.

Trafikverket hör av sig när de haft möte.

- Gunilla Sevholts arbete på banan.

Ett möte har hållits med Gunilla Sevholt, Anders Proos ( kontaktperson Borås
kommun) och Ann-Marie Frendin den 220630 där följande punkter beslutats:

- Gunillas arbetstid är 2-5 tim/dag mån-fre och hon är fullt försäkrad från
Borås Stad.

- Ann-Marie Frendin är 7HS kontaktperson.

- Ewa Johansson, Ann-Marie Frendin och Gunilla Sevholt tar gemensamt fram
arbetsuppgifter som kan göras på banan.

- Eventuellt kan andra arbetsuppgifter komma att bli aktuella till höst/vintern då
det inte finns så mycket på banan att göra under den årstiden.

- Ett nytt möte är tänkt att hållas till hösten.

c. Sekreterare

- Funktionärsfunktioner. Rikke kontaktar Palle och Angela igen. Vi tar ett möte.

d. Kassör

- Klubben behöver teckna ett nytt elavtal då nuvarande avtal går ut i augusti.
Nuvarande avtal kostar 53 öre/kwh. Följande avtal finns att välja mellan:

1) ett ettårsavtal (samma som vi har nu) 1.93 kr/kWh (utan moms)
2) ett treårsavtal 1.50 kr/kWh (utan moms)
3) rörligt avtal, men det kan komma att bli dyrt.

- besked måste lämnas innan 19/7. Hör vi inte av oss blir det ett ettårsavtal.

Vi har inte råd med de nya priserna. Ett alternativ är att stänga av elen från nov till vår
(men då kan en del av inventarierna förstöras). Håkan kollar med andra leverantörer
om deras priser.

Solceller hade varit fördelaktigt att ha. Kanske Sparbanksstiftelsen kan vara något.

e. Övriga



§5 Inkomna skrivelser

-

§6 Hemsidan

- Sofia har inte svarat på Jinnys mail så Mike har inte fått något inlogg. Ewa har Sofias
telnr. och vidarebefordrar det till Jinny.

§7 Bingolottokalendrar

- 160 st är beställda. När kalendrarna kommer till klubben efter semestern meddelar vi
medlemmarna att det vore fördelaktigt att varje medlem tog 5 st. och sålde vidare.
Bingolottokalendrarna kan med fördel delas ut till medlemmar på tävlingar och
träningar för att spara porto.

§8 Klubbens ekonomi

- Enligt resultaträkningen för årets resultat ligger vi på  + 9000kr. Ekonomin ser sämre
ut än vanligt vid denna tidpunkt på året.

- Vi har haft lite lotterier i år. Vi beslutar att sälja lotter till helgens tävling 10/7. Håkan
kan kolla med Gunilla om hon kan plocka ut några priser till helgens lotteri.

§9 Tävling

- Vi ligger något efter med tävlingsinbjudan för september, men Ewa och Jinny har koll.
Blir Stayerlopp och Rookielopp. Vi har ett Stayerlopp-täcke 2021 till övers, går det att
göra om eller kan vi använda det som det är? Skulle vi kunna göra ett omlopp för de
som var anmälda från 2021 till vår oktobertävling?

§10 Träning

- Släphareträning, ligger nere för tillfället. Ann-Marie tar kontakt med Ewa T och
Gunilla om ett eventuellt upplägg, kanske en söndag i månaden. Skulle det bli aktuellt
så kan vi gå ut på olika brukshundsklubbars sidor och marknadsföra oss.

- Uppehåll med ordinarie träning under SM.

§11 Övrig verksamhet på vår anläggning

- Slutredovisning wp, inget har hänt ännu, men det behöver byggas klart så vi kan
slutredovisa. Palle har koll på hur det färdiga bygget ska se ut. Ska vara klart i sista
halvan av augusti.

- Ordföranden har gett tillåtelse till loppis i utrymmet mellan handikapptoaletten och
mot domartornet men det finns inget styrelsebeslut på det. Dessa loppisar inbringar
inga större inkomster. Skulle bakluckeloppisarna kunna ersätta dessa altanloppisar?

- Tankar kring ett samarbete med Alingsås diskuteras. Kanske benämna oss utifrån ett
geografiskt perspektiv, typ Västsvensk hundkapp.



§12 Bilbingo

- Vi har fått avslag på ansökan. Spelinspektionen anser att vi inte har en allmännyttig
verksamhet. Styrelsen beslutar att inte överklaga.

§13 Sponsorer

- Fått 200 Euro av Tony Gallagher. Saknas 200 Euro. Vi kollar med Palle.
- Saknas sponsorpengar till Kråkwhippen. Vi behöver ha fler sponsorpengar till denna

tävling.
- Sponsorer till 2023 behöver vi fundera kring redan nu.
- Jenny Hamberg ska kolla om Best in Show (fodertillverkare) kan tänka sig vara

sponsorer.

§14 Reparationer och underhåll

- Renovering av harmaskin under SM

§15 Funktionärer till tävling 10 juli

Rapporter till förbundet:

- Veterinärrrapport skickas in av Lena Werdelin
- Strykningar och vaccinationer skickas in av tävlingsledare (Ewa/Jinny)
- Domarrapport tar depåchef ansvar för att de skickas in.
- Resultatrapportering ansvarar Rikke för. När Rikke inte är på banan behöver någon

anteckna manuellt och därefter skicka ett foto.
- Noggranna rutiner behöver utarbetas så att ex samtliga poster sköts vid inlånade

domare.
- Café inte klart ännu.
- Vi lägger ut på sociala medier om arbetsdag för övernattande medlemmar på lördagen

innan tävlingen den 10/7 .

§16 Övriga frågor

-

§17 Nästa möte

- mån 1 aug 20-21

Ordförande: Ewa Johansson Sekreterare: Rikke Greve

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

Justerare: Håkan Sevholt

—----------------------------------




