
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 6 
Datum: 2018-09-05 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Alf Karlström 
Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
Daniel Karlsson 
Nellie Hansson 
Maria Nordström 
1:a Anthon Nilsson 
2:a Sofie Andersson 
 

 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Anthon N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Bengt J och Malena K har anmält förhinder, Anthon och Sofie är därmed röstberättigade på mötet. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-07-30 
5:1 - 5:3  är avklarade 
 

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 

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  
 
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Inga  
 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 
Inget aktuellt 
 
§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Bengt har lämnat återbud så inget att rapportera 
 

b) RUS Ev ett till MH i år. 



 
c) Utbildningssektor Valpkurs startad. Det kommer att starta en Rallylydnadskurs det finns 8 

anmälda. Ytterligaren en valpkurs startar 27/9, nybörjarkurs också på gång med många anmälda. 
En brukslydnadskurs startar i höst. Vi har diskuterat olika möjligheter att lösa problem med 
instruktörer till våra kurser. Vi har fler och fler anmälningar till våra kurser och behöver utöka 
utbudet. 25 st anmälda till Träningshelgen som klubben anordnar 8-9/9.  

 
d) Tävlingssektor SM i sök har avhållits, mycket duktiga funktionärer. Skyddshundstävling 23/9 

DM, stor tävling med 14 deltagare. Appellklasstävling 3 november. Tävlingar för 2019 är inlagda. 
 

e) Tjänstehundssektor Sven Hemmingsson 3:e placering i SM.  
 

f) Rallysektor Tävling 22/9, allt är klart med funktionärer. Ytterligare en tävling i oktober. 
Tävlingar önskade för 2019;  27/4, 21/9 och 26/10.  

 
g) IT/Web sektor fungerar bra. Fototävling, sista dag för inlämning 30/9. Fina priser utlovas.  

 

6:1 Ingrid ser till att Web får logga från Valje Rökeri som ska annonseras som sponsor på 
hemsidan. 

6:2 Frida kollar med Bengt angående övriga fasta sponsorer 

 
 

h) PR/Info/Sponsring Vi har fått en ny sponsor, Valje Rökeri.  
 

i) Hundungdom Agilitytävling med 380 starter 16/9. Agilitykurs startar 19/9 nybörjare och 24/9 
fortsättning 

 
j) Stuga kök Köket ska tillsätta personal till Agilitytävling.  

 
k) VU-rapporter Inga 

 
§ 10 Träningshall Alf K redogör för läget. Vi diskutera olika alternativ som tas upp på medlemsmötet i 
oktober.  
 
 
§ 11 Övriga frågor Vi har diskuterat eventuellt byte av mark med Ridklubben. Vi har bestämt oss för att 
avvakta med beslut med tanke på kostnad för flyttning av belysning och hallbygget.  
 
Medlemsmöte 3/10  
 

6:3 Frida publicerar dagordning till medlemsmötet samt lägger pappersversioner på klubben.  

6:4  Frida ordnar frallor och lite pålägg.  

 
Nästa styrelsemöte 16/10 kl 18.30. Maria N fixar fika.  



 
§ 12 Mötets avslutning 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 

Justeras 
 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 

Justeringsperson Anthon Nilsson  


