
Styrelsemöte HKD 2021-10- 14 kl.1900 

 

Plats: Silfwerbrandsvägen 3 

 

Närvarande: Teddy Pierre, Nilla, Robin, Mikael , Mats (via telefon) 

 

 

§1 Mötets öppnande. 

 

Ordförande öppnade mötet.  

 

§2 Godkännande av dagordning. 

 

Godkändes med tillagda punkter under övriga frågor.  

 

§3 Val av justeringsmän. 

 

Robin och Pierre  

 

§4  Föregående mötesprotokoll. 

 

Föredrogs och följdes upp.  

 

Fördes dialog kring container. Pierre och Mats kollar upp ev container hos företag och återkopplar 

vid nästa möte 

 

 

§5 Ekonomisk rapport.  

 

Ingen information, punkten bordlades 

 

§6 Aktuell post. 

 

Sponsring Boliden. 

Ändring av provdatum SVKMA. 

Inbjudan: vad är Gällivare för dig dig, digitalt möte. Teddy företräder HKD 

  

 

§7 Kursverksamhet. 

  

Fjälljaktskurs för kvinnor (föredragande Mats). Mats tar fram ett förslag förslag till nästa möte. 

Godtar styrelsen förslaget så går vi ut med det på hemsidan.  

  

Föreläsning skadad hund. Information inför föreläsningen.  

  

Föreläsning ripans väl och ve 16/11 kl 19 (Maria Hörnell). Föreslå att Hörnell delar länk på våran 

hemsida. En timma före mötet. Vi bjuder in politiker, Teddy kollar med Hörnell om det är ok. 

Robin kollar upp adress för sändande av gåva.  

  

Apportträningskurs med Anders. Robin kollar vidare och uppdaterar i vårt forum, när han fått 

information. 

 



§8 Planering av årsmöte samt ev aktivitet.  

 

Årsmötet skall hållas lördag 19/2 

Pierre kollar med Glada kocken om ev hyra av stockstugan samt matkostnad.   

 

§9 Hundförarpokalen (föredragande Mats). 

 

En hund/förare. Mats informerar vid nästa möte ang 

 

§10 Samverkan med kommunen ang tillgång till Dundrets liftar. 

 

Bordlägger ärendet pga utebliven information från kommunen  

 

§11 Övriga frågor.  

 

Frågan väcks om hur vi skal få in nya medlemmar.  

 

Styrelsen för en dialog kring hur vi tränar på dundret.  

 

Fadderjakt, är det något som kan locka fler medlemmar? 

 

Gällivare näringsliv.  

 

Vi tar den punkten utanför dagordningen vid annan tidpunkt.  

Robin föreslår tid.  

 

 

Skriftlig varning, Robert söker samband med berörd medlem rörande lämplig tid att träffas.   

 

§12 Nästa möte.  

 

To 18/11 kl 19  

 

§13 Mötets avslutande. 

 

Ordförande avslutar mötet.  

 


