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Närvarande: 
Johanna Stone (J.S.), Ordförande 
Pernilla Lindahl (P.L.), Vice ordförande 
Charlott Vidh (C.V.), Ledamot 
Hanna Westerholm (H.W.), Ledamot 
Anna Lenngren (A.L.), Suppleant  
Linnea Lundkvist (L.K) Suppleant 
 
 
Anmäld frånvaro: 
Veronica Blom (V.B) Sekreterare 
Ing Mari Sjöberg (I.-M.S.), Kassör 
Linda Ekström (L.E.), Ledamot 
 

 

1. Mötets öppnande. 
J.S. förklarar mötet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkändes. Övriga frågor, se punkt 9. 
 

3. Val av protokolljusterare. 
H.W. valdes att, jämte ordföranden, justera protokollet. 
 

4. Föregående protokoll. 
Är godkänt och lagt till handlingarna. 
 

5. Sektorer och kommittéer. 
TÄS: Ingen rapport. 
HUS: Ingen rapport. 
RUS: Klubben har nu 3 färdigutbildade mentalbeskrivningsfiguranter. Anna Lenngren, 
Veronica Blom och Hanna Westerholm har under sensommaren gått utbildningen 
tillsammans med representanter från Nynäshamns BK. Någon av dagarna 5-6 maj 
2017 kommer det att arrangeras MH i TBKs regi. Mer info. kommer. 
Rally: Skall inkomma med remissvar på regelrevideringsförslag. 
Plan & stug: Sektorn skall snart ha möte. Sommarens gräsklippningsschema har 
fungerat med bravur, fördelat på 6 personer. Problemet med getingarna har troligen 
blivit löst. Vi avvaktar och ser om någon mer getingaktivitet pågår i det område som 
fortfarande är avspärrat. En medlem har vänligen frågat om klubben önskade 
begagnade utemöbler och erbjöd sig att köra dem till klubben. Plan- & stug har tackat 
ja. 
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Köket: Köket ansvarade för försäljningen under 3-dagars U-SM. Det blev en fantastisk 
försäljning. Sammanställningen är dock inte klar ännu, men det ser lovande ut. 
Charlott Vidh och Veronica Blom gjorde en fantastisk insats med all planering av 
inköp, schemaläggning och övrig organisation. 
PR: J.S. skall höra med vår redaktör Malin Emanuelsdotter, som flyttat till 
Västsverige, angående Gläfset framöver. 
Tjänstehund: Vilande. 
Agility: Vilande. 
 

6. Rapporter. 
a) Ordföranden –Ingen rapport. 
b) Sekreterare (inkommen post). – Inget att rapportera. 
c) Kassör – Ekonomin är god och ekonomisk rapport är lämnad via mail då kassören 

vid mötestillfället är på semester. 
d) Övriga styrelsemedlemmar – Ingen rapport. 
e) Distriktet – H.W. meddelade att det har varit inställda möten och att de väntar på 

ett första höstterminsmöte. Distriktet fanns på plats under Solvallahelgen. H.W. 
deltog under de aktiviteterna och värvade medlemmar till TBK. 

f) Tyresö Hundungdom – Har under helgen 19-21 augusti genomfört ett fantastiskt 
Ungdoms SM i diverse grenar. 
 

7. Återremitterande ärenden. 
Klubbdatorn skall ses över av L.L.s bror. Han kommer att kallas till klubben och sedan 
föreslå åtgärd efter genomgång av datorn. 
 

8. 100 000 medlemmar, 100 år. 
H.W. har fått besked att konsulten Olof Norqvist slutat med uppdraget. Hela 
situationen känns nu lite vilse, men H.W. skall höra med distriktet vad som nu gäller 
och så tar vi det vidare därifrån. 
 

9. Övriga frågor. 
a) Swishmöjligheter till klubben skall kollas. Det börjar bli en het efterfrågan att 
swisha bl.a. i kafeterian. Vi ber vår kassör I-M undersöka detta. 
b) A.L. har inkommit med ett förslag att klubben sponsrar med 3 uppletandepåsar à 
100:- styck. En påse skall innehålla 5 föremål som är utformade enligt reglerna för 
uppletande gällande material, storlekt och form. På tisdagar, när köket är bemannat, 
och vi har öppen träning kan man byta sin egen uppletandepåse mot en som finns i 
kafeterian. På så vis kommer det att bli en fysisk omsättning på föremål som alla 
träningssugna kan ta del av. Beslut att styrelsen godkänner detta. 
c) TBK har återigen fått frågan om att delta på Hundens Dag som arrangeras av 
Djurmagazinet den 24 september. Frågan har skickats till sektorerna. 
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d) Carina Nilsson utblidar sig till hundmassör på Axelsons i Stockholm. Hon behöver 
praktiktimmar och önskar massera hundar utan någon kostnad. Styrelsen har inga 
invändningar och låter Agnetha Fogelberg på klubben att vara samordnare av detta. 
 

10. Nästa möte. 
4 oktober kl. 19.30 i klubbstugan. 
 

11. Kansliet. 
Följande datum är kansliet bemannat av: 
13 september – Linnéa 
20 september - Veronica 
27 september – Pernilla 
4 oktober - Johanna 
 

12. Mötet avslutas. 
J.S. avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ____________________ _____________________ 

Perrnilla Lindahl  Johanna Stone Hanna Westerholm 
Vice ordf. / protokollförare Ordförande  Ledamot 


