
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-05-19
Närvarande: Malin Öster, Yvonne Öster, Olivia Gustafsson, Elin Fahlander, Rolf Gustafsson,
Ing-Christin Lindblom, Tanja Nestserava, Ida Wessberg.

1. Mötet öppnas
Mötet öppnades av ordförande Malin Öster.

2. Val av mötessekreterare
Mötet valde Elin Fahlander till mötessekreterare.

3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes, men bilagorna behöver bifogas.

4. Val av justerare
Mötet valde Rolf Gustafsson till justerare.

5. Kassarapport:
Cirka 20 000 kr plus för maj månad (exl hyra). Mycket inkomster på
anmälningsavgifter till agility.

6. Inkomna skrivelser
Mail från Kultur- och fritidskontoret med frågan om vi vill ha gratis omklädningsskåp.

Vi svarar att vi vill ha skåp, 2 moduler. Ida Wessberg lånar släp på jobbet.

7. Rapporter
Majgransplundring 15/5 drog många nöjda besökare.

Medlemsmöte genomförts. Information givits om nya huset, styrdokument m.m.

8. Rapporter från/till arbetsgrupperna.
Rapporter från arbetsgrupper:

● Agilityhinder fortfarande på lagning.
● Clear round cup avslutad.
● Inmätning inför agility 18/5.
● Officiell rallytävling genomförts.
● Rally kommer starta med veckans bana v. 21.
● Freestyle och HtM kommer ha träningstävling-koncept varannan vecka.
● Officiell HtM-tävling genomförd.
● Husgruppen har haft samrådsmöte med kommunen. Startbesked v. 21.

Rapporter till arbetsgrupperna:
● Mackor kan säljas/ätas av funktionärer fritt på tävlingar framöver.
● Information om fixardag ska läggas upp på hemsida/FB snarast.
● Vi kompletterar styrdokumenten med att “tillfällig gäst” gäller tillresta och

maxantal/säsong för att vara tillfällig gäst.



9. Styrdokument: Sektioner
Vi kompletterar styrdokumentet gällande sektioners fria inköp under 5000 kr med ett
förtydligande att det gäller per termin.

Yvonne ansvarar för att ta fram ett styrdokument för våra inhyrda
funktionärer/tävlingsledare/skrivare etc.

10.Förslagslådan
- Förslag om att laga den högra toadörren. Rolf ansvarar för att laga den.
- Elektriker till köket: tänk på att inte koppla in för många maskiner på samma

sladd. Elin gör en skylt.
- Förslag på inköp av robotgräsklippare: Tanja kollar upp underlag och

förslag.

11. SM-ekipage
Yvonne pratar med Anicura om sponsring av SM-tröjor.
Våra SM-ekipage får välja om man vill ha jacka eller fleecetröja, och alla får en tshirt.
Malin kollar upp förslag på klubbkläder.

12.Försäkring
Bordlägges. Yvonne ansvarar.

13.Övriga frågor.
Rengöring av ventilation: Yvonne ansvarar för att kontakta kommunen.

14.Nästa möte.
Styrelsen träffas för team building 29/6.
Nästa styrelsemöte 1/8 kl 18:00 (lokalen bokad).

15.Avslutning av mötet
Mötet avslutas av ordförande Malin Öster.

Mötesordförande: Malin Öster

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


