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Styrelsemöte 2021 06 28, i klubbstugan 
 
Närvarande: 
Lena Sand, Rita Labori, Mette Sörvik, Ann Segelskär, Anna Fronth 
Inbjuden gäst: Kurt Dahlberg, kultur och fritidschef i Strömstads kommun 
 
Caludia Wuhrmann, Pia Tysklind och Jumjum hade förhinder att delta. 
 
 
   

1 Mötet öppnas av dagens 
ordförande Mette Sörvik 

 Kurt Dahlberg, kultur- och fritidschef i Strömstads kommun 
välkomnas som injuden gäst till mötet.  

2 Kurt- redovisning om 
klubblokal 
 

Kurt berättar om processen som har inletts med att utreda 
klubbens lokal och läge.  
Processen startade för ca 2 år sedan efter att en befaring 
av klubbstugan hade skett. Klubbstugan visade sig vara i 
behov av renovering, och innan kommunen beviljade medel 
för renovering undrade de om klubben var villig att se sig 
om efter andra lokaler, för att gemensamt hitta den bästa 
lösningen.  
Efter dialog mellan Kurt och två kontaktpersoner i den 
dåvarande styrelsen, mynnande dialogen ut i två förslag;  
Att stanna kvar på befintlig plats, söka medel för att 
renovera klubbstugan och jobba för att förverkliga ideen 
med en inomhus träningshall,  
Eller att flytta klubben till Lundens ridklubb, anlägga en 
appellplan ca 66 x 40 meter och få tillgång till ridlubbens 
befintliga lokaler med cafeteria, toalett, dusch mm. På den 
nya platsen skulle det även kunna planeras för en inomhus 
träningshall i anslutning till appellplan. Kurt hade med sig 
planer och ritningar för ”Lundenprojektet”, som han visade, 
och även ska maila till klubben. 
Alla planer blev lagda på is på grund av omständigheter 
med pandemi och smittoskyddsregler, men Kurt ser fram 
emot att återuppta diskussionen med klubben. 
Styrelsen beslutar att diskutera saken på kommande 
styrelsemöten, och styrelsens kontaktpersoner kommer att 
föra dialogen vidare med Kurt i höst.  
Kurt tackar för att han blev inbjuden och ser fram emot 
fortsatt föreningssamarbete.  
Styrelsen tackar för hans tid och engagemang. 
När Kurt har gått, fortsätter diskussionen. 
Vid nästa styrelsemöte måste vi diskutera klubbens 
framtidsvision och jobba fram möjliga alternativ och 
utarbeta kostadsprognoser, som vi kan presentera för 
klubbmedlemmar på ett informationsmöte i höst.  
Vägen vidare går vi tillsammans, och medlemmarna måste 
få möjlighet att påverka klubbens framtid.  
Efter medlemsmötet kan styrelsens kontaktpersoner 
fortsätta dialogen med Kurt.  
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På nästa styrelsemöte ska Anna ge en resume för styrelsen 
om planerna, så att alla känner sig förberedda att arbeta 
vidare med frågan. 

3 Ekonomi Rita informerar om att hon arbetar med att få alla tillgångar 
hon behöver för att kunna påbörja arbetet som kassör.  
Tills vidare får hon hjälp av Olle Haglund, tidigar kassör,  
och IngMarie på Föreningsnavet. 

4 Förfrågan om uthyrning av 
ställplatser för ridklubbens 
Räkanhoppet vecka 29 
 

Styrelsen har mottagit en förfrågan om uthyrning av 
ställplatser/ parkeringsplatser för gästande till Räkanhoppet 
vecka 29, av Strömstad Ridklubb.  
Styrelsen godkänner detta. Pia svarar på förfrågan. 
Betalning och bokning kommer att ske i regi av ridklubben. 
 

5 Trimning av gräs runt 
appellplan 

Lise Rosvold har frågat om hon får lov att trimma gräset 
runt appellplan med tanke på orm.  
Styrelsen godkänner detta. 

6 Medlem online Rita kommer att få behörighet till Medlem Online i regi av 
sin post som kassör.  
Det är enbart kassör och ordförande som kommer att 
beviljas behörighet. 
 

7 Kursplanering hösten 
2021 

Lena presenterar en planering för kursverksamhet i höst, 
baserat på tidigare års behov och efterfrågan: 

- Allmänlydnad med Anna och Jennie 
- Nosework nybörjare, start slutet på augusti, med 

Karing Oxenwaldt 
- Helgkurs Nos- och vardagsaktivering 4-5/9 med 

Helena Lindhe 
- Ringträning, mitten av augusti, med Ida och Mette 
- Valpträffar med Lena 
- Trixkurs med Lise Rosvold 
- Måndagsträningar på appellplan med stugvärd 

 
Anmälan till respektive kurs sker via mail direkt till 
kursledare. 
Allmänlydnadskurs med 6 träffar, prisförslag 1000 kr.  
 
 
 

8 Stugvärdsschema  Styrelsen arbetar fram ett stugvärdsschema: 
16/8 Lena 
23/8 Mette 
30/8 Rita 
6/9 Ann 
13/9 Pia 
20/0 Jumjum 
27/9 Anna 
4/10 Susanne 
11/10 Lena 
18/10 Mette 
25/10 Rita 
 
Stugvärden är på plats från ca kl 19 för att välkomna 
medlemmar, gamla som nya. Kan vara behjälplig med att 
hjälpa till med aktiviteter, tips på övningar, låsa upp 
klubbstugan… 
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Målet med de öppna träningskvällarna är att skapa ett 
välkomnande mötestillfälle, som ska inspirera till 
gemenskap, en känsla av klubbtillhörighet, och generera 
fler besök och medlemmar. 

9 Mötet avslutas Mötet avslutas av Mette.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Mötesordförande Justerare Justerare 
Anna Fronth Mette Sörvik Mette Sörvik  

 


