
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 8 
Datum: 2018-01-08 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Alf Karlström 

Frida Elofsson  
Ingrid Lundh 
Bengt Johnsson 
Anna Strandberg 
Nellie Hansson 
Malena Knutsson 
 
 

 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Anna S valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Jesper och Maria  har anmält förhinder, Per saknas alla är därmed röstberättigade på mötet. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-11-20 
 
5:3. 6:6, 7:1, 7:3, 7:5 och 7:6  avklarade. 
 
3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Andreas Hyddesten 
tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda. 2017-09-26 Alf K övertar uppdraget. Kvarstår. 
 

7:2 Bengt ansvarar för att bokslut blir gjort och revision blir utförd. Bengt kontaktar revisorer.kvarstår 

7:4 Maria N ansvarar för fikat, smörgåstårta 35p.kvarstår 

 
 
 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser, Balkenhausenfonden.  
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Ingrid redogör för utgående skrivelser. 
 
§ 8 Kommittéer och förtroendeposter 
Inget aktuellt just nu, hänskjuter till konstituerande möte. 



 
§ 9 Rapporter 
Ekonomi 
Bengt redogör för resultat och balansrapport.  
 
RUS 
Inget nytt, planerade MH börjar i mars. 
  
Utbildning 
På onsdag börjar sök-kurs, nästa vecka startar en valputvecklingshandledarutbildning/internutbildning till 
valpkursinstruktör. Kursanmälningar har börjat komma igång för valpkurs och nybörjarkurs. Snart läggs 
datum ut för spårkurs, fortsättningskurs och rallykurser.  
     
Tävlingssektorn 
Inget nytt att rapportera 
  
Tjänstehundssektor 
Inget nytt att rapportera 
  
Rallysektorn 
Inget nytt att rapportera, tävling 20/1 i ridhuset ca 120 anmälda. 
  
Hemsida 
Frida är ny hemsideansvarig. Vi bestämmer att sidan ska vara så ren som möjligt, viktigt att kalendern 
uppdateras. Samt information från genomförda tävlingar på klubben. Gratulationer sker på fb. Man får 
vara förberedd på att den kan ta en vecka innan det publiceras. Vi efterlyser en person till som vill hjälpa 
till med hemsidan.  
 

8:1 Alla berörda uppmanas att lämna information till Frida, framför allt saker som ska in i kalendern.  
Varje sektor ansvarar för att information kommer till Frida, webmaster@solvesborgsbrukshundklubb.se 

 
  
PR/Info/Sponsring 
Inget nytt att rapportera, vi håller på med olika sponsoravtal. 
   
Hundungdom 
Styrelsemöte på torsdag, domare är ordnade till agilitytävlingen i september. Lydnadstävlingar planerade i 
mars och i juni. De är på gång att planera för kurser.  
 
Stuga kök 
Inget nytt att rapportera. 
    
Medlemsmöte/Årsmöte 
Inför årsmötet 20180207, vi går igenom verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner samt budget och utser 
Ingrid Lundh till sekreterare.  
 

mailto:webmaster@solvesborgsbrukshundklubb.se


8:2 Styrelsemedlemmar ska skriva på dokumenten inför årsmötet, dessa finns i klubbstugan.  

8:3 Ingrid får i uppdrag att ta fram dagordning och övriga dokument inför årsmötet. 

8:4 Malena får i uppdrag att köpa in blommor för uppvaktning på årsmötet.  

8:5 Roger får uppdrag att köpa 6 presentkort á 200kr för uppvaktning på årsmötet 

.  
Årets kämpe, det har kommit in förslag och Affe kommer att  kontakta styrelsemedlemmarna via mail 
angående beslut.  
  
Distriktsmöte   
20180306 Årsmöte  

 
VU-rapporter 
Inga 
  
§ 10 Träningshall 
Information om läget uppdaterat. Hässleholms BK kommer att köpa in en likvärdig hall som är tilltänkt i 
Sölvesborg. Förhandlingar kommer att ske angående inköp av ev två hallar.  
 
§ 11 Övriga frågor 
Nästa möte bestäms vid det konstituerande.  
 
§ 13 Mötets avslutning 
 
 
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 

Justeras 
 
 
 
 

Ordförande Alf Karlström Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 

Justeringsperson Anna Strandberg 


