
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-10-03
Närvarande: Malin Öster, Olivia Gustafsson, Ing-Christin Lindblom, Yvonne Öster,
Tanja Nestserava, Elin Fahlander

1. Mötet öppnas: Malin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Val av mötessekreterare: Yvonne Öster

3. Val av justerare: Olivia Gustafsson

4. Godkännande av föregående protokoll: Styrelsen godkände föregående protokoll.

5. Kassarapport:
Resultatet för augusti är +12 123 kr, ackumulerat resultat för året 206 594 kr
Saldon per 2022-08-31:

Payson 9 384,00
PG 262798-2 301 726,03
PG 35 65 61-1 494 000,00
Sparkonto Nordea 400 615,86

Vi har fått in sponsring från Anicura på 2000 kr för sommarlägret. Redovisning av
kostnaderna för lägret har skickats till K E Westmans stiftelse och vi väntar oss 30 000
från dem som ännu inte kommit.
Tävlingarna i september har gett oss intäkter på ca 25 000 kr, kostnaderna ligger på ca
7 000 kr.
Intäkter för träning i hallen var knappt 15 985 kr vilket nästan täcker lokalhyran på 16
930
Vi har fortfarande inte fakturerat våra instruktörer för hallhyra för årets kurser.

Transaktioner kring klubbstugan:
Vi har fått in lokalbidrag från arvsfonden för klubbstugan på 494 000, detta bokförs

som lån som ska skrivas av på 10 år (alltså en intäkt på 49 400 kr/år). Arvsfondens
pengar ligger på vårt plusgirokonto 356561-1. OBS: detta konto får endast användas
för transaktioner gällande bidraget från arvsfonden..

Vi har hittills kostnader för klubbstugan på 509 513 kr, tillkommer
monteringskostnad för huset (ca 162 000) samt golv (24 000). Avskrivning av huset
kommer att ske över 10 år kommer (ger en kostnad på knappt 70 000 kr per år),

Inventarier för huset 11 678 kr. Till detta tillkommer ytterligare ca 40 000.
Inventarierna skrivs av på 5 år vilket kommer ge en kostnad på drygt 10 000 kr/år.

6. Beslutsloggen: Vad är fixat? Grindar kommer en offert. Annika och Oliva får tre
timmar i hallen som belöning för SMdeltagande.



7. Utbildningar: Tanja, Sofie och Ida har påbörjat sin agilityinstruktörsutbildning.
Ungdomssatsningen har startat med en grundutbildning fyra gånger för en etolog.

8. KM 2022 Varje sektion beslutar om KM i sin specifika gren. Generella KM-regler tas
fram till årsmötet, Ida får i uppdrag att ta fram ett förslag.

9. Vaktmästare: Olivia och Yvonne får i uppdrag att utreda frågan vidare.

10. Inkomna skrivelser:
Sponsring (Ing-Christin). Rolf justerar och sen tar styrelsen beslut vid nästa möte.

Samträning hösttermin. Sofie gör schemat och skickar ut detta till sektionerna och
till webansvarig. Sektionerna lägger själva upp träningen/tävlingen. Tid att förfoga är
onsdagar klockan 17-22. Varje sektion bör tänka på att främja ungdomarna (under 15
år). Exempelvis gratis på inofficiell tävling, clean-round eller liknande, eller förtur till
platserna.

Lägga till 3h i bokningen? Styrelsen beslutade att lägga till alternativet 3 timmar i
bokningssystemet, Tanja fixar.

Mail från Sofia Tegelid angående kurser: Fråga om att ta fram gemensamma
styrdokument för kurser för BK och LHU. Sofia får i uppdrag att skriva ett förslag,
som sen skickas till övriga agilityinstruktörer för diskussion.

11. Reklam på FB och Instagram: Styrelsen beslutade att i samträningsgruppen är det
ok att lägga ut hundrelaterad reklam för hundsaker, kurser, tävlingar, söka
träningskompisar etc. LHU:s facebooksida är enbart för klubbens kommunikation till
medlemmarna.

12. Styrdokument gällande privatlektioner, vad gäller? Yvonne tar fram ett förslag till
nästa möte.

13. Fixardag? Bära in hinder? Alla höj- och sänkbara och alléslalom, ska in till lokalen
för att kunna användas av kurser och träningar. När övriga hinder ska tas in beslutas
av agilitysektionen. Eventuell fixardag anordnas av lokalgruppen om de anser att en
sådan behövs.

14. Öppet hus? Ungdomsgruppen planerar öppet hus den 4 november 13-16. Klubben
bjuder på fika. Styrelsen beslutade att det är en bra ide.

15. Fråga från Ida Milton, angående juniorhandling, Styrelsen tycker att det är en bra
idé. Ing-Christin svarar Ida.



16. Skatteverket har påmint om  deklaration för klubben. Rolf har skickat in den.

17. Utgående skrivelser: Skrivelse till arvsfonden är skickad och därefter har de skickat
490 000 kronor till klubben

18. Rapporter: Agility-handlingskurs för Semir har genomförts i LarsAhallen med 8
deltagare. Kursen gick lite back.
Rapporter från/till arbetsgrupperna:
Rally: KM 9/11. Rally har tävlingar 11 mars och 3 juni 2023 där domare är bokade.
Sen har vi tänkt 9 sept och 21 okt. Rally officiell A+A samt ev en N som inte är
annonserad än. 29/10.
Huset: Klubbstugan har de börjat att bygga trossbotten på idag. Luftvärmepumpen
har kommit och står i containern. Ing-Christin och Rut har beställt  kök på IKEA, för
ca 50 tkr. Golv och vitvaror beställda. Om ca två veckor är huset rest och då behövs
hjälp med målning, golvläggning, snickeri etc.
Freestyle: KM i FS också klart = 5 nov FS:
Agility: Agility KM 8/10 samt tävling början av 2023
Lydnad: KM 3/12
Nosework: En sektion har startats med planer på kurser och prov.
Ungdomsgruppen: Har startat upp satsningen med 10 glada ungdomar. Vi startar
med fyra gångers grundutbildning som hålls av en etolog.

19. Förslagslådan: inga skrivelser

20. Valberedningen: Inget att rapportera

21. KM: Regler-Styrdokument: Förslag på att Ida tittar över detta och försöker hitta
några generella regler för alla sporterna.

22. Styrdokument gällande sektionerna. Styrelsen beslutade att kalla in
sektionsansvariga på ett möte den 2 november klockan 18:00 Olivia kommer som
representant från styrelsen. Malin skickar ut styrdokumenförslaget till de ansvariga så
att sektionerna kan diskutera igenom förslaget innan mötet.

23. Tillgång till hallen. I ett försök att utöka tiderna kvällar och helger som kan hyras av
enskilda medlemmar har klubben beslutat att:
Vissa kurser ligger på dagtid och helger.
Enbart medlemmar får hyra hallen.
Stängt för kurser 15 dec till 31 januari.
Billigare pris på dagtid för att uppmuntra dem som kan träna att på dagen för att
frigöra tider på kvällen.

24. Övriga frågor: Inga övriga frågor



25. Nästa möte: Inget bestlut om datum togs

Punkt 14 är justerad vid sittande möte

Avslutning av mötet. Malin tackade och avslutade mötet

Mötesordförande:

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


