
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2022-11-16
Närvarande: Malin Öster, Sofie Uppman Bruce, Olivia Gustafsson, Ing-Christin
Lindblom, Yvonne Öster, Tanja Nestserava, Elin Fahlander (på länk), Rolf Gustafsson

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

2. Val av mötessekreterare: Sofie Uppman Bruce

3. Val av justerare: Tanja Nestserava

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

5. Kassarapport:
Resultat för oktober var +47 772 kr
Ackumulerat resultat hittills i år är 248 367 kr

Vi har inte ännu fått faktura för montering av klubbhuset (ca 162 000) samt golv (24 000).
Årets avskrivning av huset på knappt 70 000 kr tas vid slutet av året. Årets avskrivning av
inventarier bör bli ca 10 000 kr.

Vi har fått 50 000 kr i bidrag från kommunen (anläggningsbidrag för inventarier till huset).
Vi väntar fortfarande på bidrag från KE Westmans stiftelse på 30 000 kr för sommarlägret.

Tävlingarna i oktober  har gett oss intäkter på ca 7 200 kr, kostnaderna ligger på ca 12 300 kr.

Intäkter för träning i hallen var knappt 15 985 kr vilket nästan täcker lokalhyran på 16 930

Fakturor har skickats till Real samt till våra instruktörer för hallhyra för årets kurser.

6. Beslutsloggen: Vad är fixat? 3 h i hallen är fixat. Samträningsschemat är klart

7. Utbildningar: Tanja, Sofie och Ida har påbörjat sin agilityinstruktörsutbildning.
Styrelsen beslutar att ersätta resa och logi för den fysiska träffen.
Ungdomssatsningen Fortsätter med div aktiviteter

8. KM 2022 (se punkt längre ner)

9. Vaktmästare: Ann från Linköpings ungdomsråd har undersökt möjligheten via
kommunen. Det blir väldigt dyrt plus att en person eventuellt måste vara där då
personen är handikappad.
Olivia lobbade för högre ersättning på våra gräsplaner. Hon har också varit i kontakt
med försäkringskassan. Vi väljer att bordlägga frågan, till nästa möte

10. Inkomna skrivelser: Möte på Sveriges hundungdom den 24/11, de undrar om vi har
ngt vi vill ta upp. Vi anser att vi inte har något att ta upp.



Bredband: From 1 feb försvinner vårt bredband. Vad ska vi ha för alternativt? Ett
alternativ som fungerar både i hallen och i klubbstugan. Rolf kollar med Lasse Moell
och Sofie kollar med sin man, Johan om alternativ. Klart till nästa möte.

11. Polisen. Vi bestämmer att erbjuda tid 6-12 varannan vecka. Vi bestämmer också att
kolla med årsmötet om det är ok. Ing-Christin får i uppdrag att kontakta dem

12. Rapporter:
Rapporter från/till arbetsgrupperna:
Möte för sektionsansvariga den 2 november. Styrdokumentet fick godkänt.
Styrelsen utser en sektionsansvarig, tex för att skicka ut kallelser. Vi beslutar att Malin
är ansvarig.
Rally:
Blåbär Åsa och  Isa
Nyb/Forts Jessica Holmström Wilya
avac/mästare Sofie Uppman Bruce Sigge
vårens tävlingar så är det dubbla mästare 11 mars i hallen och dubbla nybörjare o
fortsättning ute 3 juni. Rut har avgått och Ida Wessberg tar över. Det kommer komma ut
kvällstävlingar under våren.
Huset: fortgår enligt plan
Freestyle: Anna Karlsson och Eva Johansson kom trea på Svenska mästerskapet i
TtM.
HtM 3 Anna Karlsson  Danne
HtM 2 Monika Bruce Sigge
HtM 1 Linnea Söderman  Hälge
TtM Alice & Linnea Södeman  Hälge
FS 3 Agneta Larsson Lykke
FS 2 Monika Bruce Sigge
FS 1 Anita von Braun Butzi
Barn (med belöning på plan) Nora Säterberg-Svahn 5 år Babben
Barn (utan belöning på plan) Fanny Säterberg-Svahn 9 år Lykke
Agility: Agility KM 8/10. Sektionsmöte 23/11.
Hoopers: Söderköping vill ha ett samarbete med oss.
Lydnad: KM 3/12. Tävling 18/3
Nosework: ingen inkommen rapport
Ungdomsgruppen: de börjar bli kompisar med varandra.
Repskapet: Malin och Tanja var på mötet. De har inget att rapportera.

13. Förslagslådan:

14. Valberedningen: Påminn alla i styrelsen om att höra av sig till valberedningen
om man vill vara kvar eller avgå.

15. Övriga frågor:
KM- samma regler för alla KM. Vi ber Ida fixa dessa.



Hundar i hallen vid tävling- Vi rekommenderar att hålla hundar i hallen. Det är
Tävlingsledaren som bestämmer vilket som. Det ska framgå i inbjudan och PM om
det inte är tillåtet.
Vi behöver göra en rensning av FB-grupper. Ing-Christin fixar en lista till nästa möte.
Info-lappar: Malin fixar nya lappar.
sälja/slänga/inköp: Yvonne kollar pris på lagning. Vi beslutar att sälja de gamla
tunnlar och tunnelsäckar. Agilitysektionen får i uppdrag att sälja samt göra en
inventering av tunnelsäckar. Vi beslutar att sälja ramdäcken.
loppisbordet: Vi beslutar att from 1 januari ska det vara datum på. Sakerna får ligga
framme i 3 mån därefter släng/skänks det. Elin får i uppdrag att fixa info på FB.

16. Nästa möte: 19, 20, 21/12 Beror på fleras scheman som inte är klara ännu

Avslutning av mötet. Malin tackade och avslutade mötet

Mötesordförande:

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


