
Protokoll fört vid Åseda-Lenhovdas                           

Styrelsemöte 20 november 2017. 

Närvarande:  

Jeanette Nilcrantz, Elona Connysson, 

 Elisabeth Johansson, Greger Kronqvist, Patrik 

Friberg, Christel Nilsson och Lisa Johansson  

(Lisa lämnade vid § 10 pga. arbete) 

 

Frånvarande:  

Ylva Knutsson, Christina Lundahl 

(båda meddelat frånvaro) 

 

 

§1a Ordförande öppnar mötet och hälsar samtliga välkomna. 

 

§1b Till mötets sekreterare valdes Christel Nilsson. 

 

§2 Dagens dagordning godkändes. 

 

§3 Till att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Greger 
Kronqvist och Patrik Friberg. 

 

§4 Förra mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 



§5 Klubbens ekonomi är mycket god. Bingolottos julkalender har sålts 60 
st.  Medlemsantalet ligger nu på glädjande 109 medlemmar. 

 

§6 Inkommen post och skrivelser. Inget särskilt har inkommit och de 
inbjudningar som kommit har lagts ut på hemsida, Facebook samt 
sats upp på klubbstugans anslagstavla. 

 

§7 AU-beslut. Inga AU-beslut har tagits. 

 

§8 Tävlingar. Höstens tävlingar är avslutade med gott resultat och 
vårens tävlingar är under planering. 

 

§9 Kurser och aktiviteter. Höstens kurser är avslutade. Till våren 
planeras valp och lydnadskurs samt Nosework och Rallylydnadskurs. 

 Träningsgrupper finns i spår och Nosework. Måndagsträningarna är 
förlängd så länge intresse finns och väder tillåter. 

 

§10 Vårens officiella utställning är under planering, ett möte med de 
ansvariga är planerat för att diskutera bla annonsering i 
Brukshunden. 

 Som vanligt skötte sej klubbens funktionärer utmärkt under 
SMÖKK:s utställning i Växjö Tipshall. Stort tack till alla inblandade. 

 

§11 Inköp. Två stoppur ska köpas in till tävlingsverksamheten. Det behövs 
mer jord till utbyggnaden av appellplanen, priser kollas upp till våren. 

Några nya adventsljusstakar kommer även att köpas in för att öka 
mysfaktorn i klubbstugan. 

 

 

 



§12 Övriga frågor. En höjning av kursavgifterna diskuterades och 
kommer att tas upp på nästa styrelsemöte för beslut. 

 Julblommor till de markägare som öppnar sina marker för våra 
spårtävlingar kommer att ordnas som vanligt. 

 Klubbens årsmöte kommer att hållas den 4 februari 2018 klockan 
16.00 på Tassa In i Lenhovda.  

 

§13 Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 17 december klockan 
19,00 i klubbstugan. 

 

§14  Ordförande avslutar mötet och tackar alla närvarande för visat 
intresse. 

 

 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

       Jeanette Nilcrantz                                Christel Nilsson 

            Ordförande                  Sekreterare 

 

 

   Justeras av: 

 

 

 

________________________  _________________________ 

         Greger Kronqvist                      Patrik Friberg
     


