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Närvarande: Linda Denckert, Jennifer Persson, Petra Lindström, Annika Ericsson, Ebba och 

Magdalena Nilsson 

1. Mötet öppnas 

2. Godkännande av dagordning. Styrelsen godkänner dagordningen. 

3. Genomgång av föregående mötesprotokoll.   

4. Skrivelser.  

Annika läser upp en skrivelse ifrån studiefrämjandet. Studiefrämjandet vill inleda ett 

samarbete med oss. Vi kommer överens om att vi bjuder in Sanna Grewell ifrån 

studiefrämjandet till nästa styrelsemöte för att höra vad de har att erbjuda.  

Vi kommer överens om att vi ska ge blomsterbuketter till team lilli för fin prestation i 

CRUFTS 2018. 

5. Kassörens rapport. Kassören deltar ej på dagens möte.  

6. Information från kommittéer.  

Hustomtekommittén: 

Styrelsen beslutar att hustomten får köpa in material till att fixa vid värmepumpen 

och klubbstugan. De får även köpa in gödsel att göda högra planen.  

Styrelsen godkänner att hustomten köper in presentkort ifrån Aktiva tassar för att 

lotta ut vid fixardagen våren 2018. 

PR-kommittén: 

Informerar att de har sänt resultat ifrån Crufts 2018 till tidningen.   

Utbildningskommittén: Inget att ta upp.  

Agilitykommittén: Inget att ta upp.  

Lokalkommittén: Inget att ta upp. 

Hemsidekommittén: Inget att ta upp.  

Aktivitetskommittén: Inget att ta upp. 

Cafeteriakommittén: Inget att ta upp.  

7. Övriga frågor 

Vi pratar om att klubbens medlemmar vill att vi ska köpa en vibrationsplatta för 

träning och friskvård. Det togs upp vid förra årsmötet. Majoriteten på mötet var 

positiva till detta. Vi i styrelsen är överens om att vi ska köpa in en vibrationsplatta. 

Jennifer lämnar ett förslag på en billigare variant av vibrationsplatta. Det kallas en 

smart viber och kostar 15000–16000: -.  

Kommer upp som förslag att vi kan be någon som är kunnig och utbildad inom 

vibrationsträning att ha ett informationsmöte för våra medlemmar.  

Vi bestämmer att det ska vara gratis för medlemmarna som engagerar sig i klubben. 

Instruktörer, styrelsemedlemmar, funktionärer vid tävling, medhjälpare på våra 

fixardagar och andra som hjälper till på olika sätt. Till alla andra medlemmar ska vi ta 

en liten summa pengar för träning på vibrationsplattan. Vi återkommer i den frågan. 

Vi återkommer också i frågan vart vibben ska stå. Antingen i lektionssalen eller 

klubbstugan.  

 

Annika tycker att vi ska dela upp en av våra gräs planer.  

Vi diskuterade det på styrelsemöten i höstas också och det köptes in staket. Vi 



bestämmer att vi ska sätta upp staket en tredjedel av den högra planen längst ner.  

Vi kommer fixa detta på fixardagen våren 2018.  

 

Förslag: Klubbens medlemmar ska skicka in sina tävlingsresultat själva för att kunna 

bidra till verksamhetsberättelsen. Vi pratar om att köpa in presentkort att ge till 

medlemmarna som har presterat bra under året istället för blommor. De som inte 

kommer till årsmötet kan man då istället skicka ett presentkort till. 

  

Vi ska kolla och titta vidare på hur vi ska kunna uppmärksamma alla klubbens 

medlemmar. Allt från klass 1 ekipage till våra elit ekipage.  

 

Vi disskutrar att hemsidan borde bli mer uppdaterad. Lägga upp mer bilder och att 

det kommer upp aktuell information.  

 

8. Nästa möte blir 180507 kl. 19.00.  

9. Mötet avslutas  

 

 

 

 

 

 

__________________________ __________________________ 

Annika Ericsson, Ordförande  Linda Denckert, Sekreterare  

 

 

 

 


