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Protokoll  3/15 
 
Vid styrelsemöte 2015-03-29 
 
Plats: Klubbstugan, Löttingelund 
 
Närvarande Ordförande  Thord Byström 
 Vice Ordförande Angelique Lannervall 
 Kassör  Satu Kettunen 
 Sekreterare  Maria Nissilä Andersson 
 Suppleant  Lisa Druse 
 Ej närvarande  

anmält förhinder  Olof Haggren  
Rebecca Sneitz 

    
 
§ 1.1 Mötets öppnande 

 Thord öppnade mötet och hälsade alla välkomna 

§ 1.2 Dagordning 

 Beslöts att Lisa skriver mötesprotokollet. 

§ 1.3 Val av protokolljusterare  

 Valdes Angelique att justera protokollet 

§ 1.4 Föregående protokoll 

Mötet gick igenom protokoll 2-15 och beslöt lägga detta till handlingarna 

§ 1.5 Ekonomisk rapport 

 Kassören redovisade aktuell status.  

Totalt plusgiro och webkonto 57.767.78, Kassa 2.413.00 
Återstår att betala hallhyra, bord och stolar samt utlägg för funktionärer. 

Preliminärt överskott fån utställningen ca 8.000.00 

Beslöts att kassören för över pengar från postgiro till webkonto för att underlätta 

utbetalningar.  

§ 1.6 Skrivelser in/ut 

 Inga skrivelser under perioden 

 



§ 1.7 Rapport kommittéer 

Vinterutställningen är avklarad och gav ett bra resultat. Tack till alla 

funktionärer. 

Lisa administrerar ZTP och tar emot anmälningar. I dagsläget har 2 personer 

skickat in anmälan. Satu står för information och upplägg för träning. 

Beslöts att Satu och Olof tar fram en kostnadskalkyl för IPO-seminar. Datum 

30/5 – 5/6. Samt upplägg för träning inför ZTP. 

Beslöts att tisdagsträffar med öppet hus drar igång i slutet av april, vid hyfsad 

väderlek, skall annonseras på facebook.  

Förfrågan har inkommit från medlemmar om möjlighet för LO´t att arrangera 

Rasmästerskap IPO 2016. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget men påpekar 

att vi behöver hjälp av kunniga personer.  

§ 1.9 Övriga frågor 

 Diskuterades behovet av utrustning till området att användas vid kurser.  

 Beslöts göra en lista och rangordna behovet. 

Olof tog upp frågan om sponsring, vad vi kan göra för att detta skall kännas 

attraktivt för framtida sponsorer. 

 

§ 1.10 Nästa möte 

Beslöts kalla till styrelsemöte den 26 april 15.00, klubbstugan  

 

§ 1.11  Avslutning 

 Thord tackade för visat intresse avslutade mötet  

 

Vid pennan  Justeras   Justeras 

 

 

 

Lisa Druse  Thord Byström   Angelique Lannervall 

Protokollförare Ordförande vid mötet  Justerare 


