
Styrelsemöte nr 6/2022

8 juni 2022 via Teams

Närvarande

Camilla Haglund (CH)

Nicklas Kullberg (NK)

Josefin Kullberg (JK)

Birgitta Bärnsten (BB)

Hanna Karjalainen (HK)

Marie Sandin (MS)

Ludmilla Koslow (LK)

Ulrika Karlsson (UK)

Frånvarande

Michelle Boyle (MB)

Josefin Rosenlund (JR)

Cajsa Lidbeck (CL)

Tilde Öhman (TÖ)

Protokoll

1. Mötet öppnades av ordförande Camilla Haglund kl. 19.37

2. Marie Sandin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll

3. Dagordningen godkändes utan ändringar

4. Protokoll nr 5 godkändes och lades till handlingarna

5. Rapport från

● Ordförande: Fortsätter jaga sponsorer till provet i höst. Förslag om att vi

uppmärksammar de hundar som pensioneras i samband med vårt prov, med en

presentation/ sammanfattning av karriären samt en gåva. Vi skriver ut det i inbjudan

så de som vill kan ta kontakt med styrelsen för mer information.

● Sekreterare: Skickar in tidigare protokoll för publicering på hemsidan.
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● Kassör: Saldo på kontot den 8/6: 99.279.52:-. Vi har fått två fakturor för trissorna

samt uppdatering på hemsidan som ska betalas.

6. Prov: JK gör klart inbjudan för publicering på hemsidan samt SvVKs PM-nummer. CH

tillfrågar provledare och JK sekreterare. Övriga funktionärer börjar vi med att tillfråga via

medlemssidan på FB samt längre fram till de som anmält till provet via mejl. Vi fortsätter

planeringen inför provet på nästa möte.

JK meddelar PKLC att vi önskar ha vårt prov 2023 den 9-10 september.

7. Utrustning: De nya trissorna har kommit. Vi avvaktar inköp av fler linor då vi i nuläget har

nya linor på iallafall tre maskiner. Vi avvaktar inköp av fyrhjuling till nästa år med mål att köpa

in en ny innan VM. Hittar vi ingen lämplig tills dess får vi se över möjligheten att hyra in/ låna

om behovet finns.

Beslut att M. Andersson får köpa in en ny motor för ca 10.000:- till den maskinen som

behöver lagas.

8. Utbildning: Cilla från Canstaff i Tubbared är flexibel gällande plats för HLR- utbildning på

hund. Vi återkopplar till henne så hon får lämna förslag på datum när hon har möjlighet.

Efter de får styrelsen se över utgifter och möjligheter till ev rabatt för medlemmar som

önskar gå kursen. Vi ska försöka kombinera detta tillfälle med HLR- utbildning på vuxna.

9. Övriga frågor:

För kännedom: Planerad träning med knytis i Bröndome 18/6

10. Beslutssammanfattning: Punkt 7 - inköp av motor

11.  Nästa möte 5 juli 19.30

12. Mötet avslutas av mötesordförande kl. 20.35

Underskrifter:

Josefin Kullberg, sekreterare.                                         Camilla Haglund, ordförande

Marie Sandin, justerare
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