
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-09-06
Närvarande: Ing-Christin Lindblom, Olivia Gustafsson, Tanja Nestserava, Sofie
Uppman Bruce, Rolf Gustavsson, Yvonne Öster, Elin Fahlander, Ida Wessberg

1. Mötet öppnas: Vi väljer Tanja till ordförande för mötet.

2. Val av mötessekreterare: Vi väljer Sofie till sekreterare för mötet.

3. Val av justerare: Vi väljer Olivia till justerare

4. Godkännande av föregående protokoll: protokollet godkändes

5. Kassarapport:
Resultat för augusti: -26 300 kr
ackumulerat resultat hittills i år är 194 471 kr

Saldon per 2022-08-31:
Payson 436 204,05
PG 262798-2 383 973,85
PG 356561-1 0
Sparkonto Nordea 400 615,86

Kostnad Sommarläger 28 707, bidrag för KE Westmans stiftelse på 30000 förväntas
för detta. Deadline för redovisning 16/9.

Kommande stor transaktion:
Betalning i september för hus och transport: 360 600
Ansökan om bidraget från arvsfonden

6. Aktivitets och beslutslogg:
Att göra enligt föregående protokoll:
- Haspar till toalettdörren (Sofie fixar det)
- Gång från klubbstugan till mittenplan (Olivia och Yvonne skulle kolla). Finns
en bra väg. Inköp av grind behöver göras. Ing-Christin beställer grinden. Malin
markerar upp stigen.
- Vaktmästare (Olivia skulle kolla upp) Olivia och Yvonne tar fram en spec på vad
vi vill att en vaktmästare ska göra. Klart nästa möte
- Styrdokument för funktionärer (Yvonne skulle fixa) bordläggs till nästa möte
- Styrdokument ang tävlingar till sektionerna (Yvonne skulle fixa) bordläggs till
nästa möte. Yvonne tar hjälp av Elin.
- Beslutsloggen uppdaterad (Sofie och Ing-Christin skulle fixa) Se punkt 6

7. Inkomna skrivelser: Vi har fått en intresserad av att bygga huset. Husgruppen
tar kontakt med henne.

 



8. Rapporter: Inga inkomna rapporter

9. Rapporter från/till arbetsgrupperna:
Rally: 10/9 tävling med dubbel nybörjare och dubbel fortsättning. 127 starter
anmälda. KM 9/11
Huset: Leverans av klubbstugan planeras v 38. Grävning för vatten, avlopp och el
färdigt. De har börjat titta på inventarier, golv, tapet osv. Beslut om färger bör tas av
styrelsen enligt arbetsgruppen.
Freestyle: Planerar att hålla flertalet tävlingar i höst. De tittar på datum och
återkommer.
Agility: Lyckad tävling hölls 27/8. Helgkurs för landslagsaktuella Semir Ajanic
inbokat i oktober. KM 8/10
Ungdomsgruppen: 1-årssatsningen börjar 18/9.

10. Förslagslådan: Inga inkomna skrivelser

11. Ställningstagande till säljanderätt via sektionerna: Vi beslutar att göra ett tillägg
om detta i sektionernas styrdokument. Yvonne får i uppdrag att lägga till det.

12. Ställningstagande inköp av nytt slalom: Vi ger agilitysektionen i uppdrag att köpa
ett tungt slalom och oxerbommar.

13. Ställningstagande hallpris för ungdomar: Vi bordlägger frågan, Rolf får i uppdrag
att kolla vad vi kan sätta för pris.

14. Ställningstagande samträningar för barn och ungdomar: Sofie får i uppdrag att
fixa ett schema och därefter delge sektionerna så får de sköta sina samträningar i år.

15. Ställningstagande gällande bokningar från Real och Polisen: Vi behöver kolla
hur stort tryck det är från medlemmar att hyra hallen innan vi kan ta beslut i frågan.
Därför bordlägger vi frågan till nästa möte.

16. Ställningstagande subvention hallhyra för styrelsemedlemmar och andra
aktiva: Vi avslår att subventionera hallhyran då vi redan har rabatterad hyra. Vi
skriver en skrivelse till årsmötet om gåva till styrelsen och andra aktiva. Sofie skissar
på en skrivelse.

17. Presenter till SM-ekipage:
Förslag: Hallhyra alternativt klubbkläder. Vi beslutar att belöna SM-ekipagen på
årsmötet samt att ta fram presenter till nästkommande år. Malin får i uppdrag att
fortsätta kolla på detta.

18. Plan för att få fler medlemmar aktiva: Olivia får i uppdrag att skriva ett mail till våra
medlemmar.

19. Utfärdande av styrdokument gällande mailen: Vi ger Ing-Christin i uppdrag att ta
ansvar för mailen.



20. Utbildning:
- Utbildning för instruktörer:
Förslag 1; Att skicka Anita von Braun på vidareutbildning bekostat av klubben. Vi
godkänner detta.
Förslag 2; Agilityinstruktörer via SHU. Sofie frågar i agilitysektionen. Hon återkommer
senast fredag (9/9)
- Tävlingsledare
Förslag att utbilda fler tävlingsledare i agility. Vi bordlägger frågan tills behovet
uppstår. Vi väntar också på att det ska finnas någon utbildning att gå.

21. Valberedningen:
Ing-Christin hälsar från valberedningen, att om man vill vara kvar/avgå ska man
kontakta ordf. Monika Bruce

22. KM:
-Regler
-Styrdokument

Vi överlåter åt sektionerna att ta fram regler för sin respektive gren. Styrelsen tar
fram en del gemensamma regler till nästa möte. Ida får ansvar.

23. Repskapet: Vi ger i uppdrag åt Malin och Tanja att rösta för LHUs räkning.

24. Beslut av attestordning för kostnader i samband med klubbstugebygget: Vi
beslutade att ge förslaget från Rolf godkänt.

25. Beslut gällande förskottsbetalning av klubbhuset på 360 600 kr: Vi godkänner
betalningen.

26. Beslut gällande vilka som får handla på Bauhauskontot:
Förslag; Rut, Ing-Christin, Yvonne och Rolf.

Vi godkänner förslaget.

27. Övriga frågor:

28. Nästa möte:
Möte om sektionerna; 28/9 kl 18 i hallen
styrelsemöte; 3/10 kl 18 hos Sofie

29. Avslutning av mötet.
45§

Mötesordförande:

………………………………………..

Justerare:

………………………………………




