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Närvarande: Jonas Lundé, Jenny Vigren, Nadine Thore, Anette Jarl, Erik Vigren, Josefin 

Berglund, Eva Malmeskog, Camilla Reichenauer.  

 

§ 1. Mötets öppnande. 

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningens godkännande.  

Dagordningen godkändes.  

§ 3. Val av sekreterare.  

Nadine Thore valdes.  

§ 4. Val av justeringsperson.  

Anette valdes till att justera protokollet jämte mötesordföranden.  

§ 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll.  

Leran och halkrisken utanför klubben är tillfälligt fixad med hjälp av träflis.  

Uppföljning av enkät till nästa möte. Förslag på frågor ska lämnas av styrelsen innan nästa 

möte.  

Gamla toaletten ska stängas av. Vatten och värme kommer att stängas av. Anette kollar med 

Micke.  

Lilla gräsklipparen i tävlings skjulet ska ses över. Erik tar på sig att kolla.  

Förslag om ny kontaktperson för gräsklipparen ska tillfrågas, styrelsen avvaktar återkoppling.  

Skyltning för lösa hundar och kameraövervakning fixas och kommer sättas upp på flera 

platser på klubben.  

 

§ 6. Ekonomisk rapport bilagd.  

Inget avvikande från rapporten. Intäkter för kurser och medlemmar följer prognos. Intäkter 

för tävling väntas på att säsongen startar.  

Antalet medlemmar 281.  

§ 7. Övriga rapporter/ skrivelser.  

Föreningsrapport godkännes.  

§ 8. Övrigt.  

Bokning av Erik Mörne inför medlemsmöte. Tiden ändras till 18:00 

Anicura Smådjursklinik Landskrona har erbjudit valpkurser att komma på studiebesök under 

kursen kostnadsfritt. Detta kommer erbjudas till varje instruktör, det är upp till varje 

instruktör om detta ska inkluderas i kursen.  

Kontaktperson för gräsklippning är pågående, mer information under nästa styrelsemöte.  

Prislista för kurser godkänns med start 1 april 2020.  

Förfrågan om att köpa flyball maskin har uppkommit. Styrelse beslutade att inte sälja.  

Städdag är satt 9 maj 09:00 marknadsföring startar inom kort. Mat bjuds på i slutet av dagen. 

Behovslista påbörjad.  
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40 årsjubileum under året ska planeras. Intresse för att sitta i festkommitten kommer 

publiceras. Jenny är utsedd till styrelsens kontaktperson i kommitten. 

 

§ 9. Mötets avslutning.  

Mötesordföranden avslutade mötet. 

 

 

 

 

………………………………….  …………………………………. 

Nadine Thore, Sekreterare   Jonas Lundén, Ordförande 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Anette Jarl, Justerare 




