
Protokoll Linköpings hundungdom 2023-02-05 - 13
Närvarande:

1. Mötet öppnas: Sofie Uppman-Bruce, Malin Öster, Yvonne Öster, Tanja Nestserava,
Ing-Christin Lindblom, Rolf Gustafsson, Olivia Gustavsson, Elin Fahlander

2. Val av mötessekreterare: Sofie valdes

3. Val av justerare: Elin valdes

4. Godkännande av föregående protokoll. Godkändes utan korrigeringar

5. Info från Valberedningen. Styrelsen, valberedningen och revisorer för 2023 är klar,
ska bara godkännas på årsmötet.

6. Kassarapport:
Preliminärt resultat för januari är +51250 kr
Intäkter bl.a.:
Träning i hallen 46 450. Anmälningsavgifter tävlingar 13 853 (Ag. 2083, FS 10120, Ra. 690).
Kursintäkter 17725 (Ra.). Bidrag 6000. Servering 943.
Summa intäkter: 85 641
Utgifter bl.a.:
Fika 3457 kr, Lokalhyra 17730 kr. Inköp material 7900. Inventarier 1075 Bankkostnader 3643
Rosetter+priser 2953 (FS 656, Rally 2855, Ag. 98) . 1209. Bokföringsprogram 2 866
(årsavgift).
Lokalbokningssystem 2 141. Datakommunikation 1 318 (659/månad). SBK/SKK-avgifter
3465 (FS 450, RALLY 3015).
Summa kostnader: -34391
Saldon per 2022-04-28:
Payson 145 293,00
PG 262798-2 412 514,14
PG 35 65 61-1 -950
Sparkonto Nordea 401 360,41
Övrigt: Vi har fått in 15000 kr i sponsring under januari (ÖKK + Agria), dessa är dock
bokförda på 2022 som kundfordringar, så de påverkar inte resultatet för 2023.

7. Att göra enligt föregående protokoll:
- årsmötet? Sofie, IC, Rolf -  det är på g, men absolut inte klart. Vi saknar

anmälningar, Elin annonserar på FB
- Lista på vilka som sponsrar stugan - Yvonne - återkommer nästa möte
- Skyltar om info i hallen - Agilitysektionen - återkommer nästa möte
- Container - Yvonne - börjat titta, kommer med förslag på nästa möte
- Laminator - I-C - INKÖPT
- Skyltar - Malin - Inte klart än
- Kolla med mattläggaren - Yvonne - hon återkommer när mattläggaren är på

plats.



- Fästa inlägg på FB om när man tränar agility på klubben - Sofie - Elin tar över
det! Agilitysektionen gör en enkät om hur folk vill ha det.

8. Inkomna skrivelser: Inga inkomna skrivelser
 

9. Rapporter: Kommunens dansvecka. Vi skickar frågan till FS-sektionen

10. Rapporter från/till arbetsgrupperna:

Rally: Möte 21/1 planering träningstävling o tävling
Huset: Golvet är klart i stora rummet. Ny dränering är grävt
Freestyle: tävling 24/2. Beställt mer rosetter
Agility: undersökning om agilitydygn är gjord. Stort önskemål om att ha agilitydygn
med färdig bana fick flest röster.
Lydnad: inget nytt
Ungdomsgruppen: Lizette kommer
Utbildning: många som vill gå kurs.
Förslagslådan: Önskemål om att vi inte ska ha blommor i hallen pga allergi.
Önskemål om att uppdatera hinderparken på hemsidan

11. Agilitydygn och inköp hinder? Vi bestämmer att boka in ett agilitydygn under mars
lös-sön (efter mötet bestämdes tiden 13.00 24/3 till 18.00 25/3). Agilitysektionen får i
uppdrag att ta fram ett förslag till årsmötet på inköp.

12. Allt som rör PEMA, dvs elen, lampor mm. Yvonne har bokat in ett möte med
elektriker plus PEMA i nästa vecka. Vi måste teckna ett avtal med Tekniska Verken,
vi bestämmer att Rolf tar hand om elfrågan. Vi får ett nytt hyresavtal som ordförande
och kassör ska skriva på i nästa vecka.

13. Ny hallhyra. Vi ändrar kvällstiden till 15 istället för 16 from mars. Tanja får i uppdrag
att fixa detta på BokaMera

14. Konstgräs. Vi beslutar att Tanja tar med förslaget till årsmötet.

15. Kalasfrågan. Vi beslutar att det är ok, så länge de bokar på rätt sätt.

16. Bokningssystemet. se ovan punkt 13

17. Infoträff. Sofie och I-C planerar upp detta.

18. Rosettinköp. Elin får i uppdrag att bli rosettansvarig.

19. Övriga frågor: I-C påpekar att hon har hört av sig till Peter ang grindarna.

20. Nästa möte:
Årsmötet 25/2 kl 16.00



21. Avslutning av mötet.

Mötesordförande:

………………………………………..

Justerare:

………………………………………


