
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-08-16-6
Närvarande: Malin Öster, Elin Fahlander, Olivia Gustafsson, Tanja Nestserava, Yvonne
Öster, Sofie Uppman Bruce, Ing-Christin Lindblom

1. Mötet öppnas: Ordförande Malin öppnar mötet
2. Val av mötessekreterare: Sofie valdes
3. Godkännande av föregående protokoll: Protokollet godkändes
4. Val av justerare: Vi valde Olivia till justerare
5. Kassarapport: Resultatet för juni är +21859 kr

Resultatet för juli är -6741 kr
Resultat för 220 766 kr
Saldon per 2022-08-16:
Payson 632 037,05
PG 262798-2 192 524,65
PG 35 65 61-1 0
Sparkonto Nordea 400 615,86

6. Inkomna skrivelser: Mail från rallysektionen på Vadstena BrukshundsKlubb (27/6)
Vi beslutar att avslå deras förfrågan.

 

7. Rapporter
-Två nya medlemmar med nya champions :) Erika Johansson, Klara Wallman i
freestyle
-Sommarläger. Alla är nöjda. Mkt varmt. Vi funderar på om vi ska ändra ålder på
barnen. Och dela upp att ha ett läger för yngre barn.

8. Rapporter från/till arbetsgrupperna.
-Agility: Dubbel klass 1 tävling genomförd. Nytt långhopp har kommit. Oxerbom ska
köpas in. Haft veckans bana under sommaren. Klass 2 tävling 27/8
- Rally: Haft veckans bana hela sommaren. Officiell tävling 10 september N o F
- Freestyle och HtM: Haft två stycken träningstävlingar. En officiell dubbel över två
dagar, - Officiell HtM-tävling genomförd. Nya freestyledomare i klubben, Agneta
Johansson och Felicia Uhre.
- Husgruppen: Bygget tuffar på enligt plan. V. 38 kommer huset.
-Ungdomsgruppen: Sommarlägret i hamn :). Ungdomssatsningen startar inom kort,
9 stycken är anmälda.
-Hus o gräs: Felanmälan är gjort till kommunen för trasig lampa i hallen och för att
strömmen strular i två av uttagen. Felanmälan av AC, droppar inomhus. Vi sköter
tydligen ACn själva så de kunde inte hjälpa oss. Vi behöver rengöra stora
ventilationen. Elen kommer lagas inom kort. Yvonne kontaktar Pema-killen om träff
för att fixa allt. Vi beslutar också att inköp av robotgräsklippare inte är genomförbart
då roboten inte förstår att stanna vid tex hinder och tunnlar. Vi tar upp frågan igen när
de förfinat robotarna
-Sponsorgruppen: Inte klart med Hööks ännu, Malin hälsar att hon tar tag i detta i
höst. Anicura sponsrade med T-shirts till lägret. Prima Dog har sponsrat till



kommande tävlingar.

9. Styrdokument: styrdokument till funktionärer inte klart. Yvonne återkommer med
detta.

10. Information om de nya reglerna gällande hallen och planerna bör delges så fort som
möjligt. Elin ansvar för att detta kommer ut på hemsidan och sociala medier. Elin fixar
skyltar som Malin skriver ut.

11. Gång från klubbstugan till mittenplan. Olivia och Yvonne får i uppdrag att fixa
gången och beställa grind.

12. Arrangemang av Ungdoms-SM. Styrelsen beslutar att vi inte vill arrangera SM
nästa år

13. Vaktmästare. Olivia tar ansvar för frågan. Hon kollar vidare med Jönköpings BK
om hur de gör. Och återkopplar på nästa möte

14. Lås till toaletterna Yvonne fixar haspar till dörrarna

15. Tävlingssäsong Yvonne skickar ut styrdokumentet ang tävlingar till ansvariga i
sektionerna

16. Uppföljning tidigare uppdrag Sofie och Ing-Christin tar tag i och gör
beslutsloggen så den går att följa.

17. Förslagslådan. Inköp av agilityhjälpmedel och belöningsmaskiner. Vi låter
agilitysektionen ta beslut i inköp av hjälpmedlen. Tanja låter sin ena belöningsmaskin
stå i hallen tillsvidare. Vi utvärderar senare i höst om det fungerat och därefter tar
ställning till om vi ska köpa in en egen.

18. Övriga frågor. Finns alla protokoll och styrdokument för 2022 i lokalen och ute på
hemsidan nu? Alla protokoll finns i hallen och på hemsidan, styrdokumenten kommer
inom kort.
Sponsra klubbens ekipage med avgift på ÖM? Vi beslutar att göra detta. (Ännu
arrangeras bara ÖM i agility men uppkommer ÖM/DM i fler grenar får vi ta ställning
till huruvida vi ska sponsra och med vad) OBS! detta gäller enbart de som tävlar för
LHU, inte bara om man är medlem.
Vi beslutar att hallhyran from 1/9 är 150 kr/timme. Om man bokar på dagtid (fram till
16.00) kostar det 100 kr/timme. Bara medlemmar får boka (se tidigare beslut) och
man får boka max 2 timmar. Man får bara ha 2 bokningar samtidigt för att skapa
möjlighet för så många som möjligt att träna i hallen.

19. Nästa möte.
6/9 18.00 hos Tanja

20. Avslutning av mötet.



Mötesordförande: Malin Öster

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


