
Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4-17
Sölvesborgs brukshundsklubb

Datum: 2017-06-19
Tid: 18.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Alf Karlström

Frida Elofsson
Maria Nordstedt
Anna Strandberg
Nellie Hansson

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

§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll
Nellie H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Andreas H, Per B, Ingrid L, Bengt J, Malena K samt Jesper J har anmält förhinder, alla 
närvarande vid mötet är därmed röstberättigade.

§ 4 Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställd.

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-05-08 
3:1-3:4 avklarade.

3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Andreas 
Hyddesten tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda.

3:4 Stefan får i uppdrag att ta upp i utbildningskommittén att kursavgiften ska vara betald en 
vecka innan kursstart, möjlighet finns att vid problem göra överenskommelse med alternativ 
betalningsdatum. Före kursstart så skall en deltagarförteckning skickas ut till instruktör/
handledare för respektive kurs, samt till Bengt och Ingrid. Bengt får då möjlighet att 
kontrollera att deltagare har betalat. Roger får möjlighet att göra lista till studiefrämjandet. 
Samtidigt ska ett välkomstbrev skickas till respektive kursdeltagare angående info om kurs. 
Genomförd men ska verifieras. Kvarstår tillägg 17-03-13 Ingående medlemskap måste ändras, 
ej ingå i kursavgift.
6:1 Bengt får i uppdrag att undersöka att vi har fått ersättning för de utbildade tjänstehundarna. 
Tillägg 16/1-.17 Bengt har kollat att vi inte fått ersättning 2016, undersöker vad vi fick 2015 
och undersöker vidare med Sven. Kvarstår Tillägg 17-03-13 Sven ska skicka faktura till 
distriktet. 17-05-08 Bengt kollar med Sven. 
Beslut 2:4 Utbildningskommittén får i uppdrag att utse personer som ska utbildas och få 
träningsledarkort. Kvarstår.
Beslut 2:5 Frida E och Therese H kommer att hålla i en informationskväll där de berättar om 
kurs de deltagit i ”Raskunskap”. Kvarstår.



Beslut 2:8 Interaktiv utbildning för tävlingssekreterare, det finns 4 intressenter i nuläget. 
Startas omgående, Malena K ansvarar. Kvarstår. Tillägg 17-06-19 Samtliga intresserade har ej 
fått information från Leif Borgenlöv pga felaktiga mailadresser. Maria N undersöker detta.
Beslut 2:12 Alf K får i uppdrag att sätta samman en sponsorgrupp för att få ihop sponsorer till 
framtida Dressyrhall. Kvarstår

§ 6 Info BLT artiklar
Alf K sammanfattar den senaste artikelns innehåll.

§ 7 Inkommande skrivelser
På grund av att Ingrid L är frånvarande från dagens möte hänskjuts denna punkt till kommande 
möte i augusti -17.

§ 8 Utgående skrivelser
På grund av att Ingrid L är frånvarande från dagens möte hänskjuts denna punkt till kommande 
möte i augusti -17.

§9 Kommittéer och förtroendeposter
Inte aktuellt för tillfället.
 
§ 9 Rapporter
Ekonomi: Alf K redogör kortfattat för Sölvesborgs brukshundklubbs ekonomiska situation.

Beslut 4:1 Bengt får i uppdrag att undersöka införda kurser på konto 3010 samt om det är 
möjligt att bokföra uttag av kläder för klubbens funktionärer.

RUS: MH för försvarsmaktshundar utgår. Figurantutbildnigen 1-2 juli flyttas till hösten. 
Utbildningen kommer att läggas i anslutning till planerat MH.

Utbildning: Samtliga kurser avslutade så när som en nybörjarkurs med avslutningsdatum 170705.

Tävlingskommitté:  Har haft ett möte sedan senaste styrelsemötet. Tävlingskalender för 
kommande år ska spikas inom kort. Fyra nya tävlingsledare utbildade i lydnad. Sölvesborgs 
brukshundklubb kommer att, i samarbete med Sölvesborgs hundungdom, att ha tävling i lydnad 
170813. En grupp är tillsatt för att arbeta med SM 2018 som kommer att genomföras i Ronneby. 
Sven H är sammankallande.

Tjänstehundssektorn: Pågående tjänstehundskurs. Sven H kvalat till tjänstehunds-SM.

Rallykommitté: Distriktsmöte kommande vecka. En nybörjar- resp. fortsättningskurs i 
rallylydnad är inplanerad i höst.

Hemsida: Inget att rapportera.

PR/Info sponsring: Material att använda vid event, uppvisningar och så vidare ska köpas in.
Beslut 4:2 Frida E får i uppdrag att kontakta studiefrämjandet för att undersöka om det är 
möjligt att beställa roll ups i samarbete med dem. 

Hundungdom: Samtliga kurser är avslutade. I sommar ett barnläger med hund i anslutning till 
medlemsmöte. 
Uppvisning tillsammans med brukshundklubben under Killebom.

Stuga och kök: Uppdatering nuläge kring städschema, eventuell renovering och så vidare.
 
Medlemsmöte/Årsmöte: Nästa medlemsmöte 171003 kl. 18.00.



VU-rapporter: Inga. 

Distriktsmöte: Saknar representanter från Sölvesborgs brukshundklubb till tävlings- och 
mentalkommittéer. Styrelsen föreslår Stefan N till tävlingskommittéen samt Bertil H till 
mentalkommittéen.

Beslut 4:3 Alf K diskuterar med de föreslagna personerna samt anmäler dessa till distriktet.

§ 11 Träningshall
Inväntar besked 170620 ang. möjlighet till subventionerad kostnad för ansökan om bygglov. 
Styrelsen beslutar att tillsatta två grupper knutna till projektet, sponsor- och aktivitetsgrupp. 
Beslut att ca 150,000 kr ska finnas kvar på sparkontot vid bygge av träningshall. Till 
dagordningen för medlemsmötet görs tillägg om att grupperna ska presenteras och medlemmarna 
bjudas in till att delta i dessa.

Till kommande styrelsemöte ska grupperna, genom Alf K för sponsorgruppen och Frida E samt 
Maria N för aktivitetsgruppen, presentera förslag på tänkbara idéer och projekt.

§ 12 Övriga frågor
a) Bokning klubbstuga- se dagordning
b) Nästa styrelsemöte bokas till 170814 kl. 19.00.
 
§ 13 Mötets avslutning
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat. 

Justeras

Ordförande Alf Karlström Protokollsekreterare Maria Nordstedt

Justeringsperson Nellie Hansson


