
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-04-28-4 Protokoll

Närvarande: Ida, Sofie, Tanja, Yvonne, Malin, Olivia, Rolf

1. Mötet öppnas: Ordförande Malin öppnar mötet
2. Val av mötessekreterare: Sofie
3. Godkännande av föregående protokoll: protokollet godkändes
4. Val av justerare: Olivia valdes till justeringsperson
5. Kassarapport:

Preliminärt resultat för april är +31500 kr (ackumiulerat för året ca +195 000)
Intäkter:
Träning i hallen 11 000. Anmälningsavgifter tävlingar 23 000 (Ag. 6150, Ra. 11
735). Kursintäkter
11 850 (Ag.). Samträningsavgifter 600. Bidrag 35 000. Servering 3 900.
Summa intäkter: 82217
Utgifter:
Fika 1 189 kr, Lokalhyra som vanligt 16 930 kr. Klubbstuga 12 170 (Ritning,
Bygglov + startavgift).
Rosetter+priser2953 (FS 656, Rally 2855, Ag. 98) . Inköp material 1209.
Bokföringsprogram 2 866
(årsavgift). Lokalbokningssystem 2 141. Datakommunikation 1 318
(659/månad). SBK/SKK-avgifter

3465 (FS 450, RALLY 3015).
Summa kostnader: -50676,56
Saldon per 2022-04-28:
Payson 615 330,05
PG 262798-2 213 555,11
PG 35 65 61-1 0
Sparkonto Nordea 400 615,86

6. Inkomna skrivelser: Hööks har hört av sig och vill sponsra oss.
Sponsorgruppen tar hand om det
V 34 fått frågan om att vara med på Linköpings stadsfest. Vi låter PR-gruppen
kolla på detta.

7. Rapporter från/till arbetsgrupperna.

- Samträning under sommaren.
Vi beslutar att inte ha samträning utomhus uppstyrt under
sommaren. Vi beslutar att uppmuntra folk som vill träna och söker
träningskompisar hör av sig via FB och annonserar.

- Veckans bana under utesäsongen.



Vi beslutar att erbjuda veckans bana, med olika sporter varje vecka
fram till v. 24. Avslutning tors 16/6. Då kör vi gemensam bana för
alla sporter och vi bjuder på korv till alla.Vi överlåter åt sektionerna
att planera ett schema. Malin kollar med sektionsansvariga.

- Rallyskyltar: försvunnit flera. Kommer finnas specifika tränings- vs
tävlingsskyltar. Rut och Elin fixar nya skyltar.

- Fixardagen genomförd. Det var stor uppslutning av folk. Ny fixardag 26/5.
PR-gruppen ansvarar för att lägga ut på FB.

- Agilityhinder på väg att lagas.
- Vägen och parkeringen är fixat
- Husgruppen meddelar att husgrunden kommer bli billigare att göra än

tänk. Huset är beställt. Kommer v 38
- Husgruppen kommer börja titta på ett nytt underlag till hallen.
- PR-gruppen fixar nya skyltar till planerna. De ombeds också att göra en

flik där alla kontaktuppgifter finns samlade till alla sektionsanvariga.

8. Styrdokument:
Träningslokal och utomhusplaner.
Styrelsen godkänner dokumentet efter ändringar gjorda av Yvonne.

9. Styrdokument:
Kurser
Styrelsen godkänner dokumenten efter ändringar gjorda av Yvonne.

10.Förslagslådan:
- Ormskrämma . Vi beslutar att inte köpa in skrämmor. Vi beslutar att klippa av
sly o högt gräs vid planerna samt att sätta ut skyltar där vi varnar och
informerar.
- Skylt på dörren i hallen när man får gå in. Vi beslutar att PR-gruppen gör en
skylt om detta.

11. SM-ekipage:
Tanja och Malin kollar upp hur vi ska kunna sponsra dem. Vi beslutar att
sponsra både SM och ungdoms-SM med startavgifterna.

12.Försäkring:
Yvonne har kollat att vi måste fixa en försäkring på huset och husbygget.
Husgruppen får i uppdrag att fixa det.

13.Medlemsmöte: Den 11 maj 18:30
- Presentation/rapport av arbetssektionerna.
- Fika
- Frågor från medlemmar



- Funktionärsinformation
Vi kör ett zoom-möte sön 8/5 19.00

14.Övriga frågor.
● Bokning av hallen. Tanja ändrar priset för hallhyran from 1/5, då är det lågsäsong.

Medlemmar betalar 50 kr/timme.
● Reseersättning. Vi beslutar att avvakta till nästa möte.
● Belöningssystem. Vi bordlägger frågan

15.Nästa möte:  19 maj 18.00 på klubben

16.Avslutning av mötet.

Mötesordförande: Malin Öster

………………………………………..

Justerare: Olivia Gustavsson

………………………………………

 


