
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 6

Datum: 2013-10-15
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Alf Karlström

Marie Kinder
Bengt Jonsson
Maria Nordstedt
Karin Ekman
Ingela Brandt
Ida Lilja (suppleant)

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av justeringsperson
Karin Ekman valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.

§3 Röstberättigade
 Ingrid Lundh och Jerker Jeppsson har anmält frånvaro. Ida Lilja är därmed röstberättigad i egenskap 
av suppleant för Ingrid Lundh.

§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.

§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2013-08-13, 1, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16 samt 18 kvarstår till styrelsemötet i 
september. Protokoll från 2013-08-13 godkändes därmed och lades till handlingarna.

Beslut 2, 4, 8, 11, 12 samt 13 är avhandlade enligt föregående protokoll. 

 
Beslut 7 (föregående protokolls beslut 13): Skylt skall upp på dörren om att denna alltid skall 
vara låst. Maria laminerar och sätter upp lapp.

 Beslut 8 (föregående protokolls beslut 15): Uppdatering/upprensning av hemsidan.
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Beslut 9 (föregående protokolls beslut 16): Lista över sponsorer/tillfrågade företag skall upprättas. 

Beslut 10 (föregående protokolls beslut 18): Alf beställer nya startpistoler. (Detta är gjort men 
pistolen har ej ankommit ännu.)

Övriga beslut är avhandlade enligt föregående protokoll. 

§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.

§7 Utskickad post
Se bilaga 2.

§8 Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson redogör för brukshundklubbens ekonomi vilken anses vara stabil och 
följer budget.

Uthyrning: Ingen uthyrning är planerad. 

RUS: MH genomförda och inga fler är planerade för året. Tre stycken är anmälda till 
testledarutbildning i vinter. 

Utbildning: En valp- och en fortsättningskurs är aktuella. Ytterligare en valpkurs är inplanerad med 
start 21 oktober. Flera medlemmar kan tänka sig att hålla i kurser framöver. 

Det börjar bli dags att fylla i och skicka in aktivitetskort på träningsgrupper till Studiefrämjandet. Alf 
kontrollerar med Studiefrämjandet hur mycket pengar som finns tillgodo sedan 2012 och Bengt ska 
sedan skicka över fakturor för motsvarande belopp innan årets slut.

Beslut 11: Alf och Bengt kontaktar Studieförbundet och översänder fakturor.

Information från kommittémöte i Ronneby: Medhjälpare utbildas och hjälper till 20 timmar vid 
kursverksamhet. Dessa 20 timmar dras sedan av vid utbildning till SBK allmänlydnadsinstruktör. 
Frågan kring egen validering av tränare och medhjälpare diskuterades.

Tävlingssektorn: Appelltävling nyligen genomförd. En lydnadstävling är inplanerad i november. 

Tjänstehundssektorn: Inga rapporter.

Rallykommitté: Har haft en tävling nyligen. Diskussion kring rallylydnadskurs, om inga instruktörer 
finns från Sölvesborgs brukshundklubb så bör instruktör från annan klubb hyras in för att kunna starta 
upp kurs. 

GRATTIS till Carina Engkvist och Hjalmar som tog SM-silver i Ljungbyhed! 

Hemsida: Styrelsen beslutar att den nya hemsidan skall läggas upp med information om klubbens 
verksamheter och att hemsidan är ny. Länken till den nya hemsidan skall mailas ut till styrelsen för att 
hemsidan skall ses över. 

Aktivitetsgrupp: På grund av få deltagare under föregående möte så bestämdes att ett nytt möte skulle 
till. Aktivitetsmöte blir 29 oktober kl. 19:00 i klubbstugan.   

Beslut 12: Marie Kinder annonserar på facebook om aktivitetsmötet 29/120 kl. 19:00.
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Stuga & kök: Sekretariatet skall få ny matta. Ombyggnad avvaktas till allt är färdigställt utomhus 
(lekplats, lillstugan etc.).

Städningen fungerar bra!

Träningsplanerna är ofta helt upplysta, en lapp skall sättas upp vid tänd-knappen om att det räcker med 
en planhalva vid ett eller få träningsekipage.

Beslut 13: Maria laminerar och sätter upp lapp vid tänd-knappen.

Medlemsmöte: Rallysektorn skall återkomma om kursverksamheten. Gula västar skall diskuteras på 
kommande aktivitetsmöte.

VU: Inga rapporter.

HU: Annonserar om kurs ”Barn med hund”. Styrelsen beslutar att bjuda in Anna Strandberg 
från HU till nästkommande styrelsemöte.

Beslut 14: Maria bjuder in Anna till styrelsemöte 5/11 kl. 18:30.

Distriktsmöte: IPO-R är igång och ingår numer i distriktets tävlingsutbud.

§9 40-årsjubileum

Denna punkt skjuts fram till november månads styrelsemöte.

§10 Framtid/ klubbens visioner
Denna punkt skjuts fram till november månads styrelsemöte.

§11 Möten
2013-11-05 kl. 18:30, styrelsemöte
2014-02-23 kl. 13:00, årsmöte

§12 Övriga frågor
Förslag om att hyra Sölvesborgs hundcenter en eller ett par gånger per månad i klubbens regi. Våra 
medlemmar kan då, enligt förslag, betala en liten slant för att få tillgång till bra träningsplats under 
hela året. Förslaget diskuteras under november månads styrelsemöte.

Alf skriver förslag på samarbetsavtal mellan Sölvesborgs brukshundklubb och Riesen i Syd gällande 
lilla appellplanen. Detta mailas ut till styrelsen för godkännande. 

Beslut 15: Alf skriver förslag på samarbetsavtal.

Orienteringstävlingen O-Ringen är förlagt till våra trakter under v. 30 2014. Avtalet är färdigt och 
Sölvesborgs brukshundklubb ersätts med 10,000 kr. Vidare skall parkeringsplaneringen godkännas 
innan några bilar får parkeras och vid stora mängder regn så kan brukshundklubben välja att inte ställa 
planerna till förfogande eftersom risken att dessa blir förstörda av alla bilar är stor. O-Ringen har även 
förbundit sig till att återställa planerna efter tävlingen. Funktionärer kommer att behövas och detta 
skall diskuteras vidare under kommande styrelsemöten.

§13 Styrelsemötets avslutande
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 
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Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Karin Ekman

Protokollsekreterare Maria Nordstedt
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