
  

Protokoll styrelsemöte 

2022-12-20, kl 19:00, Teams 

Närvarande: Marianne, Frida, Patrik, Sara, Mikael, Inge, Ann, Karin  

Saknas: Erik 

1) Mötet öppnades  

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Rally har hört av sig och undrat över satsningen. Styrelsen (Ann) återkopplar till Rally att det 

är ett principiellt ja men att de måste komma in med en budget, även om de inte planerar för 

några kostnader, i och med att det genomförs som en sorts kursverksamhet. Budgeten behöver 

innehålla ungefärligt antal deltagare och kostnader för deltagarna, dvs vilka intäkter 

satsningen ger klubben. Det kommer genomföras som en blandning mellan träningsgrupp 

med träffar en gång i veckan och instruktörsledd träning med längre intervall. Inriktning är 

både grund/nybörjarnivå och fortsättnings/tävlingsinriktning.  

I övrigt inga synpunkter på mötesprotokollet. 

3) Årsmöte 

Preliminärt 26 februari 2023 kl 10:00. Kallelse måste ut innan årsskiftet, på hemsidan samt 

sättas upp på klubben. Smörgåsar och något fikabröd som förtäring.  

a) Verksamhetsberättelse 2022 

Totalt har vi haft 10 styrelsemöten under året inklusive dagens.  

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse samt de verksamhetsberättelser som 

inkommit från sektorerna.  

Underhåll - Inge skriver något tillsammans med Annika.  

HUS – vi kompletterar med intäkter från kursverksamheten efter årsskiftet.  

Utställning – inga utestående frågor 

Tjänstehund – inga utestående frågor 

Drag – inga utestående frågor 

RUS och tävling saknas just nu. 

b) Verksamhetsplan 2023 

HUS - har inkommit med verksamhetsplan, de planerar att hålla 55 kurser varav endast 15 

ideella jämfört med över 40 ideella kurser under 2023. 40 avtalskurser, trots att en av 

avtalsinstruktörerna eventuellt inte kommer kunna hålla lika många kurser som 2023. Vi 

behöver dubbelkolla siffrorna med HUS, om de verkligen bygger på troligt antal kurser 

utifrån utfall för 2022 och genomförda instruktörsutbildningar eftersom det påverkar budgeten 

nästa år. Antalet kurser har varit högre än budgeterat 2022 men intäkterna lägre. Kan bero på 

att de ideella kurserna varit kortare än planerat eller att kurserna haft färre deltagare än vi 

planerat för. Över 20 kurser som blivit inställda under 2022.  Budget och verksamhetsplan 

stämmer inte överens. Karin återkopplar till HUS att de får se över budgeten och återkomma.  



  

 

Utställning – ingår under tävlingssektorn, men har ett eget kostnadsställe för att vi ska kunna 

ha koll på alla kostnader och vad olika verksamheter drar in.  

Drag – inga frågetecken 

Tjänstehund – inga frågetecken 

Styrelsen – genomgång av utkast till styrelsens verksamhetsplan för 2023.  

c) Budgetförslag 2023 

HUS – se punkten b)  

Administration – vi budgeterar för försäljning av bingolotter, kalender och Restaurangchansen 

under 2023. 

RUS inväntar besked från SBK innan de kan göra färdigt sin plan och budget.  

Agilitysatsningen ska från 2023 kontomässigt ligga under HUS i och med att anmälan framöver 

sker via Studiefrämjandet. Satsningen ligger dock fortfarande beslutsmässigt under styrelsen, 

detsamma gäller rallylydnadssatsningen och brukssatsningen. Karin informerar HUS om detta. 

Saknas budget från tävling och drag.  

Underhåll – samtliga diken behöver rensas och fler planer behöver dräneras. Underhållsposten 

får styras lite av vilka intäkter vi får in, samt att vi får prioritera i vilken ordning samt vad vi 

vill göra vad gäller underhåll under 2023.   

4) Övriga frågor och övriga beslut 

Inbjudan till årsmötet – Marianne fixar 

Årsmöteshandlingar ska skickas ut, samt läggas ut på hemsidan, troligen en vecka innan. 

Behöver sammanställas i god tid innan.  

5) Kommande möten 

Årsmöte 26/2 kl 10.00, Patrik bokar in det i kalendern, styrelsemöte 17 januari 2023, fysiskt 

möte kl 19:00. 

6) Mötet avslutas 

 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton, sekreterare   Marianne Lindblom, ordförande 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Patrik Öjhage  

Detta dokument har godkänts via mejl och saknar därför fysiska underskrifter 


