
Styrelsemöte 2016-04-04 

Hässleholm Hundungdom  

Klubbstugan  
 

  

Närvarande styrelsen: Jonas Erlandsson, Mariell Stenfeldt, Sara Svanberg, Jennifer Persson, Kristin 
Avenmark, Malin Johansson, Lovisa Levin.  
Närvarande kommitté: Anna-Karin Sjödin – Agilitykommittén, Gittan Nilsson – PR Kommitteen, 
Emelie Moberg – utbildningskommittén & Ingemar Eriksson – Hustomtekommitteen.  
 

  

1. Mötet öppnas.  
 

2. Kallelsen har gått ut enligt stadgarna 

 

3. Dagordningen godkänns 

 

4. Föregående mötesprotokoll Godkänt och undertecknat 

 

5. Skrivelser  

 30/5 – Förfrågan från Barn-och ungdomssupporten i Hässleholm om vi har intresse att 

delta i deras evenemang 15-21 aug med antingen prova på eller uppvisning av vår 

verksamhet. Styrelsen beslutar att vi inte har möjlighet att delta på detta då vi har andra 

evenemang den veckan. 

 Sara Svanberg har fyllt i årets klubbenkät från kansliet och skickat tillbaka. 
 

6. Kassörens rapport  

 Under dessa första månader i räkenskapsårets början är resultatet missvisande eftersom 
det alltid är mer kostnader än intäkter denna period. Därför är resultatet negativt.  

 Portokostnaden är mycket högre än budgeterat på grund av det extra insatta årsmötet där 
kallelse skickades ut på post. 

 Bankkostnaderna är högre denna period eftersom det har betalats för bokföringsprogram 
samt att bankkostnader kommer per halvår. 

 Annars ser ekonomin ut som den ska i början av räkenskapsåret.  

 Styrelsen godkänner inköp av slalombågar för 1 400 kr.  

 Styrelsen godkänner inköp av tre uppsättningar av nummerskyltar för 3 000 kr att använda 
till tävlingarna.  

 
7. Agilitykommittén   

 Agilitykommitteen fortsätter jobba med tävlingen som vi har i sommar. Det blir två 
tävlingsledare, en för vardera dag - Malin Arens Nygren och Jonas Erlandsson.  

 Styrelsen vill att kommitteen lägger till kostnad för rosetter i sin budgetering för året. 
 

8. Utbildningskommittén 

 Inte mycket anmälningar till kurserna i vår. Eftersom det var få anmälningar i agility 3 & 4 
så slås dem ihop så Sabina Cadier tar den själv och Sara Svanberg blir behjälplig i agility 
2:an.  

 Utbildningskommittén informerar om att de planerar att se över utbildningssystemet.  

 Fått förfrågan om det kan införskaffas träningskvällar på klubben. En ansvaring som ställer 
upp en bana som står hela veckan. Detta skall jobbas vidare med då vi anser att det 
behövs denna typ av engagemang i klubben.  



 Ska planera någon form utav inofficiell tävling/blåbärstävling efter kursernas slut för att 
fånga upp medlemmarna och träffas och umgås. Styrelsen överlåter ansvaret till 
utbildningskommittén att anordna och planera klubbtävling- och eller blåbärstävlingar.  

 

9. PR-kommittén   

 Gittan har skickat in en ansökan om bidrag från kommunen till vår Sveland agility cup och 
vi skall komma med förslag om hur vårt erbjudande till kommunen ser ut. Gittan skall 
ringa Mikael Kipowski som är tillväxtchef på Hässleholms kommun och diskutera om hur vi 
skall gå vidare och hur mycket bidrag vi kan tänka oss. 

 Karin Svensson och Malin Levin var på Svelands möte om den stora fälttävlan ute på 
hovdala den 18-21 augusti. Vi har visat intresse för Sveland att vi ska ha uppvisning av vår 
verksamhet och alla som deltar får tillgång till funktionärsområdet på Hovdala under 
dagarna. 
 

10. Cafeteriakommittén  
Det kommer inhandlas varor inför kurserna. 
 

11. Lokalkommittén  
Inget nytt 
 

12. Hemsidekommittén  
Mariell har fått till förfogande att fixa den nya hemsidan samt att öppna en facebooksida som 
blir kopplad till den nya hemsidan.  
 

13. Aktivitetskommittén  
Finns ingen ansvarig för denna kommittee men det har uppkommit ett förslag om att anordna 
någon sammankallning med busstransfer osv till årets USM. Styrelsen anser att det är ett 
projekt som tar mycket tid och att styrelsen gärna ser att de som är intresserade att driva 
detta vidare får gärna göra det.  
 

14. Hustomtekommittén 

 Vi har fortfarande inte fått de tidtagare som var beställda för ett par år sedan. Ingemar 
skall kontakta Paul och kolla när vi kan få dem.  

 Gödning av planerna behövs göras. Ingemar skall kolla upp vad det kan kosta och när det 
kan göras. 

 Soptömning har inte gjorts på ett tag och det skall kollas upp om varför den inte tömts.   
 

 

 

15. Övrigt  

 Styrelsen tar beslut om att låna ut ett slalom till Jeanette Johansson under en lördag i april. 

 Styrelsen tar beslut om att avskaffa vårt stödmedlemskap. 

 Flygklubben är rätt så nära våra planer och vi vill veta när de kommer att flytta på sig eftersom det 
var sagt att detta bara var provisoriskt att de skulle hålla till så nära oss. Mariell tar kontakt med 
dem.  

 

16. Nästa möte  
Styrelsemöte måndagen den 2 maj kl. 19:15  
 

17. Mötet avslutas  
 
 

  

Mariell Stenfeldt      Jonas Erlandsson  
Sekreterare      Ordförande  



 


