
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4 
Datum: 2018-06-14 

Tid: 19.00 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:                                           Frida Elofsson 

Alf Karlström 

Bengt Johnsson 

Anna Strandberg 

Daniel Karlsson 

Nellie Hansson 

2:a Sofie Andersson 

Anthon Nilsson 

 

Anmält förhinder:                    Ingrid Lundh 

Maria Nordstedt 

Malena Knutsson 

  
 

 
 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Daniel Karlsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 
§ 3 Röstberättigade 

Samtliga röstberättigade 

 
§ 4 Fastställande av dagordning. 

Fastställs 

 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-04-19 

 
Beslut 1:6, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3 3:4 och 3:5 avklarade 

 
 

§ 6 Inkommande skrivelser 

Tas upp vid nästkommande styrelsemöte 

 
§ 7 Utgående skrivelser 

Bidragsansökan skickad för ansökan om föreningsbidrag 

 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 



 

§ 9 Ekonomi Bengt går igenom resultat och balansrapport. 

 
 
 
 
 
 

 

§ 10 Rapporter 

 
a)   RUS MH inplanerat 7–8 juli samt kvälls-MH 9–10 juli 

 
b)   Utbildningssektor Inga kurser är planerade i sommar. Instruktörsmöte 26/6 kl 19.00 för att 

planera höstens kurser. Gula västen ska införas igen.  

 
c)   Tävlingssektor hade tävlingsmöte 2018-06-13, nästa års tävlingar planerades. 

 
d)   Tjänstehundssektor Inget 

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

datum för nästa års tävlingar, ansökan ska skickas.  

 
f)    IT/Web sektor Det händer inte så mycket just nu. Gruppen planerar för att ha ett möte. 

 
g)   PR/Info/Sponsring Förslag finns på sponsoravtal gällande hallen men avvaktar med att 

hitta sponsorer fram tills allt är bestämt.  

 
h)   Hundungdom Hade en inofficiell agilitytävling 3/6, den gick bra och Emmie blev godkänd som 

tävlingsledare. Lydnadstävling kommer att vara 30/6, 27 stycken anmälda. Nya balanshinder är 

inköpta.   

 
i)    Stuga kök Trädäcket är klart. Trappan samt lite andra detaljer kvarstår att göra.

4:1 Bengt får i uppdrag att köpa in ny bärbar dator 



j)   VU-rapporter Inga 

 
§ 11 Träningshall Läget är ganska oförändrat för tillfället. Bertil H och Roger N har satt sig in i vad 

som krävs för att kunna ansöka om pengar från allmänna arvsfonden och vad det finns för olika bidrag 

att söka.  

 
§ 12 Övriga frågor 

Varje klubb ska lämna in information om sin klubb som ska vara med i SM-katalogen. 

Nästa styrelsemöte 30/7 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 Daniel Karlsson 

4:4 Daniel fixar frallor till nästkommande styrelsemöte 

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

Alf ansvarar för att distribuera den nya koden. 

4:2 Anna får i uppdrag att fråga Katarina Håkansson om hon kan tänka sig att skriva något om klubben 

till SM-katalogen 


