
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5 
Datum: 2018-07-30 

Tid: 18.30 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:                                           Frida Elofsson 

Bengt Johnsson 

Anna Strandberg 

Daniel Karlsson 

Sofie Andersson 

Anthon Nilsson 

 

Anmält förhinder:                    Ingrid Lundh 

Maria Nordstedt 

Malena Knutsson 
Alf Karlström 

Nellie Hansson  
 

 
 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Anthon Nilsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 3 Röstberättigade 

Samtliga närvarande röstberättigade 

 
§ 4 Fastställande av dagordning. 

Fastställs 

 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-06-14 

 
Beslut 4:1, 4:2, 4:4 avklarade 
 
 
 

 
 
 

§ 6 Inkommande skrivelser 

Tas upp vid nästkommande styrelsemöte 

 
§ 7 Utgående skrivelser 

Inga 

 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 

4:3 Styrelsen beslutar att ändra kod till klubbstugan fr.o.m. september. Medlemmarna ska informeras. 

Alf ansvarar för att distribuera den nya koden. Kvarstår 



 

§ 9 Ekonomi  

Bengt går igenom resultat och balansrapport. 

 

§ 10 Rapporter 

 
a)   RUS Fyra stycken genomförda MH, 7-10 juli. Totalt 25 stycken beskrivna hundar.  

 
b) Utbildningssektor Vi hade Instruktörsmöte 26/6 för att planera höstens kurser. Vi fick 

instruktörer till några av höstens kurser men det fattas fortfarande en del.  

I augusti börjar en valpkurs och en nybörjarkurs och i september börjar en rallylydnadskurs. 

Alla uppmanas att fundera över hur vi kan lösa problematiken med instruktörer. 

 

 

 

 

 

 
c)   Tävlingssektor Inget 

 
d)   Tjänstehundssektor Inget 

 
e) Rallykommitté Tävling på gång 22/9 Samt 27/10. Tävlingen den 22/9 är även DM. Sofie och Fia 

har varit på disktriksmöte med rallykommittén. Listan för höstens organiserade rallyträning har 

uppdaterats. 

 
f)    IT/Web sektor Har haft möte och delat upp ansvarsområden. Allt som ska uppdateras måste 

skickas via webbmaster.  

 
g)   PR/Info/Sponsring Inget  

 
h)   Hundungdom Ska ha agilitytävling 16/9, all hjälp efterfrågas!    

 
i)    Stuga kök Det behövs funktionärer till köket den 16/9 

 

 

 

5:1 Styrelsen beslutar att alla som under året har hjälpt till med någon form av aktivitet på klubben ska i 

samband med träningshelgen 8-9 september bjudas på lättare mat på fredagskvällen samt middag på 

lördagskvällen. 

5:2 Styrelsen beslutar att låna ut den nedre delen av appellplanen till Bokeslätt fram till den 9/9 2018, 

dock ej hästar i hagen v 34 



j)   VU-rapporter Inga 

 
§ 11 Träningshall Inget nytt 

 
§ 12 Övriga frågor 

Nästa styrelsemöte 5/9 kl 18.30 

 

 

 

 

§ 13 Mötets avslutning 

Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat. 

 

 
 

 
 

Justeras 
 
 
 
 

 
Ordförande Frida Elofsson                                                 Protokollsekreterare Anna Strandberg 

 

 
 
 
 
 
 

Justeringsperson Anthon Nilsson 

5:3 Sofie fixar fika till nästkommande möte 


