
Styrelsemöte   för   Linköpings   Hundungdom 

Protokoll

Datum: 220201

Närvarande: Sofie Uppman-Bruce, Malin Öster, Tanja Nestserava, Rut Jonsson,
Ing-Christin Lindblom, Yvonne Öster (Adjungerad)

§1 Mötets öppnande

Vice ordförande Malin öppnar mötet

§2 Dagordning

Dagordningen godkändes

§3 Val av justerare

Mötet valdes Tanja till justeringsperson

§4 Föregående protokoll

inget att tillägga

§5 Ekonomi

+ 153.000 dock så saknar vi elräkningen för 2021 och skatten.

§6 Kommande tävlingar och arrangemang

- Östgötamästerskap agility - framflyttat till 2022
- Årsmöte
- Agilitytävling 24/4
- Freestyle 5/5 och 2/6

§7 Frågor från medlemmar/sektioner

FS-tävling o samträning

Vi godkänner att FS får ha sina tävlingar de föreslagna datumen. Vi beslutar att ge FS en till
samträning. Antingen en onsdag eller annan dag.

§8 Frågor från föregående möte

§9 Mötets frågor

● Samträning 2022. Vi beslutar att bordlägger frågan.
● Sommarläger för vuxna och för barn. Vi bordlägger frågan till lite senare i vår.

https://www.facebook.com/groups/883168978893191/user/1149615334/?__cft__[0]=AZWKWZJZ1VUbm8TJGY-cL6uyTERe0uOAEHjoKaisSXaU6_Z7SXfmxexMuGZGPE06J_2qrEzUQgYCUKLCwp6G5hPPxbDhyCB2l9FNAZUd-qh2fGRhgyKKGD9ATH8Emr9TYUDfZQy_1HdBNC_fS4iwogRZ-EJ8dK6toqeIK_9NrotqBUOgmO-6Nrwqmtg3yT6bpJQ&__tn__=R]-R


● Bidrag från kommun. Kommunen meddelar att de bidrag vi sökte förra året är klart senare i vår. Vi vet
alltså inte om vi får några bidrag i år.
Förslag på ansökningar i vår; Samträning (200/hallhyra + 100/instruktör x 20 ggr), Utbildning 2022 (TL i
agility, FS instruktör och domare, TS i rallyn) Vi beslutar att Ing-Christin söker om minst 20.000 för
utbildningar. Utbilda goda hundförare, ungdomar max 17 år. 10-12 stycken (4-5 tim/månaden. 30.000/år)

● Distrikt inom HU, ev försöka få folk att bilda ett till. Vad innebär det för klubben? Fler bidrag osv?
Samarbete med ungdomsklubbar i närheten? Framför allt Norrköping kanske?Tävlingar ihop?
Vi beslutar att Yvonne får i uppdrag att kolla med SHU om vi kan bilda distrikt med Jönköping.

● Agilitytävlingar 2022. Vi beslutar att släppa frågan till agilitysektionen.
● Ungdomsaktiviteter under 2022. Vi bordlägger frågan
● Loppisbord. Vi beslutar att vi vill ha ett loppisbord stående i stugan. Den som säljer får välja om summan

ska gå till HU eller privatperson. Ing-Christin och Yvonne fixar bord.
● Kan Yvonne få tillgång till bokningssidan? Eventuellt för att boka tider eller bara för att kunna se vilka

tider som finns lediga. Vi beslutar att ge Yvonne rättigheter.
● Årsmöte. Vi beslutar att Sofie kollar med sin pappa om han kan vara ordförande för mötet. Sofie kollar

över verksamhetsberättelsen för året. Tanja fixar tekniken för mötet. Ing-Christin sköter allt ätbart.
PrimaDog kommer sponsra.

● Ansvarsområden/roller. Vi beslutar att Malin och Ing-Christin får i uppdrag att fortsätta med att
sammanfatta vem som är kontaktperson i respektive sektion samt att detta kommer upp på hemsidan.
Vi ger varje styrelsemedlem i uppdrag att skriva ett styrdokument kring dess uppgifter. tex kassör, ordf…
men också bokning av hallen, hemsidan m.m. Vi bordlägger detta till efter årsmötet.

● upplägg nästa vinter. Vi bordlägger frågan
● Sponsorer. Vi beslutar att leta efter sponsorer till klubbstugebygget. Vi tar fram ett dokument så att alla

säger samma när man söker spons. Rut får i uppdrag att leta efter ett gammalt förslag. Rut och Yvonne
gör ett förslag. Detta ska presenteras på årsmötet.

● Korta vägen/utbildningssektor. Ing-Christin får i uppdrag att tillsammans med Yvonne göra ett

styrdokument kring detta.

● Årshjul. Vi bordlägger frågan till efter årsmötet.

§10 Övrigt

§11 Nästa möte

beslutar vi åt nästa års styrelse att besluta om.

§12 Mötets avslutande

Ordförande______________________________________________________________

Sekreterare______________________________________________________________

Justerare___________Tanja har justerat 220202_________________________
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Bilagor


