
Styrelsemöte 2017-01-05 

Hässleholm Hundungdom   
Lektionssalen 

  

Närvarande styrelsen: Jonas Erlandsson, Mariell Stenfeldt, Sara Svanberg, Kristin Avenmark    
Närvarande kommitté: Utbildningskommittéen - Sara Mäkitalo 

   
1. Mötet öppnas.   
 
2. Kallelsen har gått ut enligt stadgarna  
 
3. Dagordningen godkänns  
 
4. Föregående mötesprotokoll Godkänt och undertecknat  
 
5. Skrivelser 

 Remiss från Sveriges hundungdom angående revidering av distriktsstadga och 
lokalklubbsstadgar. Vi skall kolla igenom dessa stadgar och komma med 
synpunkter inom 14 dagar för lokalklubbsstadgarna. Remissen kommer läggas 
upp till alla i styrelsen att läsa igenom. 
 

 Styrelsen godkänner att Sara Mäkitalo ska gå en tävlingsledarutbildning som hon 
har blivit erbjuden inom lydnad. Den är kostnadsfri. 

 
6. Kassörens rapport   

Klubben har fortsatt god ekonomi med ett negativt resultat som beror på att vi ej 
fått ränteintäkterna för året än så det kommer att justeras på det nya året. 
 
Styrelsen godkänner inköp av nya hinder till de nya storleksklasserna. Två däck (460 
EUR/st) och två långhopp (360 EUR/st) som är godkända för internationella 
tävlingar. 
 

7. Agilitykommittén    
Det kommer att inhandlas nya hinder som passar med de nya storleksklasserna som 
träder i kraft nu 2017. Två långhopp och två nya däck som även är godkända för 
internationella tävlingar. 
 

8. Utbildningskommittén  
Det kommer ett nytt system för våra kursledare skall använda vid kurser. Det är ett 
centralt program från kommunen där man registrerar närvaron på kursen och annat 
direkt via nätet.  
 

9. PR-kommittén  
Inget nytt 
 

10. Cafeteriakommittén   
  Inget nytt 
 

11. Lokalkommittén   
  Inget nytt 
 



12. Hemsidekommittén   
Se över mailadresserna på hemsidan så de fortfarande är aktiva. 

 
13. Aktivitetskommittén   

Inget nytt 
 

14. Hustomtekommittén  
  Birgitta Nilsson jobbar vidare med förslaget på hangaren 
 
15. Övrigt   

Sara Svanberg skall fixa adressetiketter så vi kan skicka ut kallelsen till årsmötet. 
Utbildningskommitteen skall inkomma med information om hur många kurser de 
höll 2016 samt annat som skall med i verksamhetsberättelsen.  
 

16. Nästa möte   
 Årsmöte söndagen den 26:e feb – På Agilityfabriken 11:30 med lunch och tävling 
 

17. Mötet avslutas   
  
  

  
 

 
Ordförande    Sekreterare 
Jonas Erlandsson    Mariell Stenfeldt 


