
Styrelsemöte HKD 2021-11-18  

Tid: 1900 

Plats Silfwerbandsvägen 3 

 

Närvarande:  Teddy, Gunilla, Camilla, Pierre, Robert, Robin och valberedningen Ronny och Calle 

 

§1 Mötets öppnande 

     Ordförande öppnar mötet. 

 

§2 Godkännande av dagordningen 

      Dagordning godkänns. 

 

§3 Val av justeringsmän 

      Gunilla och Camilla 

 

§4 Föregående protokoll 

     Gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§5 Ekonomisk rapport 

     På bank 88 222,77kr   

      Marina efterlyser inventering skott och duvor från skjutbanan. 

     - Gunilla kontaktar Marcus.    

 

§6 Kursverksamhet 

   Apporteringskurs – anmälda 8st,  

Robin skickar ut PM till deltagarna.  

Kostnad 500kr, deltagarna betalar in avgiften innan kursstart.  

En påminnelse går ut på facebook imorgon. 

 

Skytteträning till sommaren? 

Robin ställer öppen fråga för att se om intresse finns. 

Punkten hanteras vid nästa möte. 

 

Fjällträningskurs för kvinnor 

En arrangör Helena Liden, har tagit kontakt med Mats N om intresse finns hos HKD. 

Förslag för att genomföra detta på Dundret under en helg under vårvintern 2022 presenteras av 

Teddy. Priset finns dock inte med i förslaget. 

Robert samverkar med Mats och tar kontakt med arrangören gällande: pris, lämplig tidpunkt och ev. 

annan lämplig plats.  

 

§7 Årsmöte 

     Årsmötet tidpunkt är fastställd till 2022-02-19. 

     Teddy tillser att information gällande motioner kommer in till klubbens sekreterare en månad 

innan mötet. 

     Kallelse till mötet sker i Kometen samt i klubbens sociala medier en månad innan med  

påminnelse två veckor innan mötet. 

Kallelsen upprättas vid nästa styrelsemöte. 

 

Genomgång av menyförslag. - Alternativ tre med fläskfile väljs. 

Eventuella allergier/specialkost fångas upp via anmälan. 

Robert och Pierre ansvarar för genomförandet. 

 



Separat avstämning inför årsmötet fastställs till 2022-01-11 kl.19 plats: Sweco kontoret. 

 

§8 Övriga frågor  

 Container till skjutbanan 

Det finns container som Näckstams åkeri  har lovattill bra pris till HKD. 

Mats håller i denna punkt. 

 

 Hundträning för barn 

 Ronny E informerar en idé om att klubben anordnar hunddressyr för barn i åldern 7-12 år. Förslaget 

är 6st tillfällen á 30min per tillfälle med start i januari. Annonsering via kometen och klubbens 

sociala medier. Aktiviteten ska vara avgiftsfri. Handledare finns för aktiviteten. Även barn utan 

hund är välkomna. 

Styrelsen är positiv till förslaget. HKD tar kostnader som annons etc. 

 

  Rip projekt Dundret 

Lasse Tano har erbjudit HKD att han kan vara klubbens representant i forskningsprojektet 

tillsammans med ripforskaren Maria Hörnell. 

Styrelsen beslutar att Lasse får detta uppdrag. 

 

  Mötesplattform via internet – ”Google meet” via G-mail som alternativ men fysiska mötet är första 

hands valet. 

 

Information för besökare på Dundret om att ”lämna mat” till djuren innebär att beståndet av 

preditatorer gör att beståndet av fåglar och andra ”bytes djur” minskar i antal. 

Camilla tar punkten vidare till Frilufsfrämjarna. 

 

§9 Nästa möte 

     2022-01-11 

 

§10 Mötets avslutande  


