
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3 
Datum: 2018-04-19 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Alf Karlström 
Bengt Johnsson 
Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
Daniel Karlsson 
Nellie Hansson 
2:a Sofie Andersson 
 

 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av två  justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Daniel Karlsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Maria Nordstedt  har anmält förhinder, Sofie Andersson är därmed röstberättigade på mötet. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-02-26 
 
 3:11, 1:4 är avklarade 
 
Beslut 1:6 Frida E och Ingrid L får i uppdrag att ansöka om kommunala föreningsbidrag, kvarstår. 
 

Beslut 2:1 Styrelsen har som förslag att på medlemsmöte lyfta frågan om att bemyndiga styrelsen att höja 
lånebeloppet från 600.000kr till 700.000kr för Dressyrhallen, kvarstår. 

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

a) Arbetet i sektorer 
Mötet diskuterar att det kan finnas behov av att ha en sammankallande men också en biträdande 
sammankallande. För att inte vara beroende av bara en person, som t ex kan bli sjuk eller av andra 
anledningar inte kan fullfölja sitt uppdrag. Styrelsen ger sektorerna rekommendationen att ha en 
biträdande sammankallade.  



 
§ 9 Ekonomi Bengt går igenom resultat och balansrapport.  
 

3:1 Bengt får i uppdrag att kontrollera konto 3054, 3070, 3091 och 4030 

 
§ 10 Rapporter 
 

a) RUS MH inplanerad 7-8 Juli.  
 

b) Utbildningssektor Valpkurs avslutad och nya valpkursinstruktörer har utbildats. Nybörjarkurs 
slutar på lördag 14 deltagare. Spårkurs startar 22/4. Nybörjarkurs inställd pga för få deltagare. 
Valpkurs startar 24/4. Fortsättningskurs startar 7/5. Rallylydnadskurs startar 3/5 .  

 
c) Tävlingssektor 2 tävlingar genomförda, Hkl spår och Lkl spår är genomförda. Ekl spår inställd 

pga vädret. Nästa års tävlingar ska vara anmälda i augusti. Roger N har gjort sin praktiska 
examination till tävlingsledare.  

 
d) Tjänstehundssektor Patrullhunds DM 28/4 

 
e) Rallykommitté Tävling på gång 21/4 kom gärna och hjälp till, Sofie A och Fia O 

sammankallande i Blekinge distriktet.  
 

f) IT/Web sektor Anton, Marie och Frida hjälps åt att publicera på hemsidan.  
Skicka gärna foton från genomförda tävlingar samt sponsorer. Nya Gps koordinater att lägga in.  

 
g) PR/Info/Sponsring Förslag finns på sponsoravtal gällande hallen. När vi tagit beslut från 

medlemsmötet arbetar vi vidare med det. Vi jobbar vidare med sponsring till tävlingar.  
 

h) Hundungdom Kurser startar 23/4 nybörjarkurs och fortsättningskurs. Inofficiell agilitytävling för 
att Emelie ska examineras som tävlingsledare. Lydnadstävling 30 juni. Nya balanshinder är 
beställda. Inga uppvisningar i år, ev Killebom, pga att det är för få som hjälper till och det är 
slitsamt för hundarna. På Killebom blir det ev ett tunnelrace. Genomförd lydnadstävling med alla 
fyra klasser representerade gick jättebra, mycket positiv kritik.  

 
i) Stuga kök Inget 

 
j) Medlemsmöte/Årsmöte  16/5 kl 19.00. Ingrid väljs till medlemsmötets sekreterare.  

 

3:2 Frida får i uppdrag att lägga upp dagordning till medlemsmötet. 

3:3 Bengt får i uppdrag att fixa fika.  

 
k) Kongresshandlingar  Går igenom med fokus på försbundsstyrelsens förslag samt motioner. 

Förslag 1 bifaller. Förslag 2a överlåter till våra distriktsombud att lyssna av debatten som  får fritt 
förslag att rösta. Förslag 2b bifaller. Förslag 2c bifaller. Förslag 3 bifaller. Förslag 4 bifaller. 
Förslag 5 överlåter till våra distriktsombud att lyssna av debatten som får fritt förslag att rösta. 



Motion 1 bifaller. Motion 2 överlåter till våra distriktsombud att lyssna av debatten och får fritt 
förslag att rösta. Motion 3 överlåter till våra distriktsombud att lyssna av debatten som får fritt 
förslag att rösta. Motion 4 våra åsikter överensstämmer med förbundsstyrelsen. Motion 5 våra 
åsikter överensstämmer med förbundsstyrelsen. 

 
l) Distriktsmöte Distriktsmöte 2/5 då behandlas även kongressen.  

 
m) Distriktskommittéer Rallykommittén Fia och Sofie. 

 

3:4 Frida får i uppdrag att tillfråga om följande poster; Utbildingskommittén Cecilia O, 
Mentalkommittén Bertil H, Tävlingskommittén Stefan N, Tjänstehund Jörgen B. 

 
n) VU-rapporter Inga 

 
§ 11 Träningshall Vi har fått in offert på markberedning 50.000 kr + moms. Möte med leverantören, 
Hässleholm är med och nu förhandlas till 2 hallar. Karlskrona har visat intresse för ev samköp. Ny offert 
kommer 3 maj.  
 
§ 12 Genomgång av styrelsedokument, uppdatering samt fastställelse Fastställs. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Nästa styrelsemöte 14/6 kl 18.30 
Förfrågan angående för-SM 1/6 , ca 35 ekipage kommer att tas emot. Det blir ett riktigt genrep med 
högtalare osv.  
100 årsjubileum Brukshundklubbens födelsedag.  
 

3:5 Frida får i uppdrag att anslå inbjudan samt att köpa in korv till korvgrillningskväll, kl 18.30. 
Grabbarna i styrelsen får i uppdrag att se till att där finns glöd.  

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

Justeras 
 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 

Justeringsperson Daniel Karlsson  


