
Styrelsemöte Linköpings hundungdom 2023-01-17 - 12
Närvarande: Sofie Uppman Bruce, Olivia Gustafsson, Ing-Christin Lindblom, Ida
Wessberg, Malin Öster, Tanja Nestserava, Rolf Gustavsson, Yvonne Öster (på länk)
Valberedningen: Monika Bruce, Monica Kowalik

1. Mötet öppnas: Malin öppnar mötet

2. Val av mötessekreterare: Sofie skriver

3. Val av justerare: Tanja justerar

4. Godkännande av föregående protokoll. Godkändes

5. Besök av Valberedningen.
Valberedningen lämnar sitt förslag på hur styrelsen ska se ut 2023.

6. Kassarapport:

Resultat för december var +95 502 kr före avskrivningar
Ackumulerat resultat hittills i år är 384 122 kr före avskrivningar
Avskrivningarna för året kommer att bli totalt ca -65 098 kr
Årets resultatet blir preliminärt 319 024 kr
Träningsavgifter 58 000, Uthyrning av hall 12 625 kr, Anmälningsavgifter
(nästan bara agility) 9400
Vi har fått 24 000 kr i bidrag Och fått sponsring 16 000 kr.
Saldon på våra konton per 2022-12-31:
Pg 262798-2: 418 534,46 kr
Pg 356561-1: 0,00 kr
Sparkonto: 400 615,86 kr
Payson: 101 199,00 kr

7. Att göra enligt föregående protokoll:
- bredband Rolf tar tag i det
- schema samträning plus utskick till de det berör. Sofie har fixat det.
- lagning hinder. Yvonne pratar med mattläggaren när han dyker upp på
klubben
- fästa inlägg på FB om när man tränar agility på klubben. Sofie fixar detta
- Vi har satt upp nya lås på toaletterna.
- Malin har skrivit ut skyltar men kommer skriva ut nya med ny färg.

8. Inkomna skrivelser: Repskapet. SHU mailar om att vi ska boka 16-17/9 för
repskapshelgen. Vi beslutar att ta upp detta på årsmötet.

 

9. Rapporter: Inga inkomna rapporter



10. Rapporter från/till arbetsgrupperna:
Rally: Planerad tävling mars. Info kring nya regler? Ida kollar vad som funkar
för detta Planerar att ha en samträning och en träningstävling i mars.
Huset: Duschen; Vi beslutar att gå på Vaktmästare Stens förslag att flytta in
duschen mer mot toaletten.
Freestyle: planerade tävlingar bla 18/1
Agility: möte 11/1. planerar 3 blåbärstävlingar plus veckans bana
Lydnad: Tävling i mars
Ungdomsgruppen: 26/1 lekskola. 19/2 Lizette kommer
Utbildning: 6 Agilitykurser (2 foundation o 4 nyb) startar nu i feb Sofie o Tanja
instruktörer. Alla fulla. Anna Larsson - Rally. Hooperskurs. Lydnadskurs. NW
kurs. FS-kurs 1 dag.
Förslagslådan:

11. Datum o vem gör vad inför Årsmötet. Allt som ska till SHU fixar Ing-Christin.
Årsberättelse fixar Sofie men alla i styrelsen skriver vad de vill ha med.
Datum: 25/2 kl 15.00 Sofie fixar en kallelse (bjuda på pizza) Elin lägger ut den.
Malin lägger ut till sektionsansvariga att skriva sammanfattning. Sofie,
Ing-Christin, Rolf är arbetsgrupp för årsmötet.

12. Ing-Christin får i uppdrag att köpa en lamineringsmaskin för A3 plus plast.

13. Lista för sponsring av klubbstugan. Yvonne gör en sammanfattning.

14. 10e hyran gratis? Vi beslutar att ta bort den punkten.

15. Upplägg veckans bana Agility. Utbildningssektionen tycker det är ok. Detta
kommer ske under sommaren, då vi kan vara utomhus.

16. Agilitydygn feb mars. Då feb är väldigt bokat väljer vi att utvärdera
janauri-dygnen och sedan köra i mars. Vårt förslag är att köra efter att
agilitysektionen kört blåbärstävling. Förslag är 22-23/2 o 8-9/3. Tid 22.00 till
17.00. Vi återkommer med upplägg

17. Generella regler KM. Ida fixar ett generellt dokument mha sektionerna. Vi
beslutar att man kan bara bli klubbmästare om man tävlar för klubben.

18. Sektionsmötetsprotokoll. Vi beslutar att detta inte är protokoll utan
minnesanteckningar och i dessa ligger inga beslut, därför läggs inte dessa ut
till allmän beskådning utan sektionerna är noga med att komma med rapporter
till varje styrelsemöte.

19. Inköp rallyskyltar + rallyhinder: Ida köper in 3 st omgångar tävlingsskyltar, plus
skriver ut nya träningsskyltar. Ida kollar på hinder också.

20. Reseersättning: vi beslutar att utbetala 25kr/mil from idag.



21. Övriga frågor: Ing-Christin ska börja kolla på en matta till hallen. Hon vill börja
söka bidrag för detta. Vi tycker det låter som ett bra förslag.

22. Info i hallen. Vi vill fixa lite info kring vad som gäller när man bygger hinder i
hallen. Allt för säkerheten. Agilitysektionen fixar detta. De får även i uppdrag
att köpa in mätbågar.

23. Yvonne får i uppdrag att kolla på en ny container

24. Nästa möte:
5/2 17.00 Klubbstugan

25. Avslutning av mötet.

Mötesordförande:

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


