
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5 
Datum: 2017-08-14 

Tid: 19.00 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Frida Elofsson  

 Bengt Johnsson 

Ingrid Lundh 

     Maria Nordstedt 

     Anna Strandberg 

      

 

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Maria N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Röstberättigade 

Malena K, Andreas H och Nellie H har anmält förhinder, alla är därmed röstberättigade på mötet. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning.  

Fastställs  

 

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-06-19  

 

2:4 och 4:1 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 (16) 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 (16) 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. Tillägg 17-10-14 Bengt ska skicka faktura.  

 

Beslut 2:5 Frida E och Therese H kommer att hålla i en informationskväll där de berättar om kurs de 

deltagit i ”Raskunskap”. Kvarstår, planerna är att det blir en söndagskväll i oktober.  

 



 

 

§ 7 Inkommande skrivelser 

Ingrid redogör för inkommande skrivelser. 

 

 

§ 8 Utgående skrivelser 

Inga utgående skrivelser 

 

§9 Kommittéer och förtroendeposter 

Utbildningskommittén har rekryterat en ny medlem, Cecilia Olsson. Rallykommittén har utökat sina 

medlemmar med Frida E, Therese H, Hanna S, Inger H, Marie K, Sofie A, Emmi B, Susanne S, Kristina J.  

  

§ 9 Rapporter 

Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.  

 

Beslut 5:1 Frida E 19881004-3300 får befogenhet att tillsammans med Bengt J 19610414-3331 disponera  

bankgirokonto för Sölvesborgs Brukshundklubbs räkning.  

 

Beslut 5:2 Ingrid skriver ut protokolls utdrag från detta möte och från konstituerande.  

 

 

RUS: MH kommer att genomföras 16-17/9 samt eventuellt ett MH i oktober. 

 

Utbildning: Kurser som startar är: spårkurs, valpkurs, nybörjare, rally, fortsättning och brukslydnad. Lista 

på deltagare till kurser skickas till Ingrid för registrering till studiefrämjandet  instruktör kollar sedan med 

Frida att betalning för kurs är registrerad, Frida hanterar även medlemsfrågor.  

 

Tävlingskommitté:  Planerade tävlingar för hösten: 9/9 HKL spår, 10/9 LKL spår, 24/9 Skydd alla klasser 

och 4/11 appell spår och sök. Hundungdoms tävlingar för hösten: 14/10 agility, 23/9 rallylydnad, 28/10 

rallylydnad.  

 

Tjänstehundssektorn: Pågår tjänstehundsutbildning. Sven H har genomför ett bra SM kom på 14:e plats.  

 

Rallykommitté: Möte 15/9, två rallytävlingar inplanerade, organiserade träningar kommer i gång i slutet 

av augusti. Utbildar instruktörer och sekreterare i höst.  

 

Hemsida: Av olika anledningar har uppdatering av hemsidan försenats. Vid korrespondens med hemsida 

ansvarig ska en kopia skickas till Alf K.  

 

Beslut 5:3  Vi arbetar för att ha två personer ansvariga för hemsidan, vi vill ha en back upp funktion. 

  

Beslut 2:8 Interaktiv utbildning för tävlingssekreterare, det finns 4 intressenter i nuläget. Startas 

omgående, Malena K ansvarar. Kvarstår med tillägget 2017-08-14 Frida kontaktar Borgenlöv. 

 

Beslut 2:12 Affe får i uppdrag att sätta samman en sponsorgrupp för att få ihop sponsorer till framtida 

Dressyrhall. kvarstår 

 

Beslut 4:2 Frida E får i uppdrag att kontakta studiefrämjandet för att undersöka on det är möjligt att 

beställa ”roll up” i samarbete med dem. kvarstår 



 

PR/Info sponsring: Aktivitetsgruppen har arbetat fram ett förslag som presenteras på medlemsmötet.  

Hundungdom: Tävling genomförd som gick jättebra. Kurser är på gång. 10 deltagare på läger i sommar.  

 

Stuga kök: Fixardag planeras under hösten. 12/9 blir det träningsdag med grillning efteråt. Planer långt 

framskridna vad det gäller ombyggnad av fikarummet.  

 

 Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20171003 kl 19.00, kallelser klara och utskickade.  

 

Distriktsmöte: Inget aktuellt. 

 

VU-rapporter: Inga 

 

§ 10Träningshall 

 

Samtal pågår angående eventuellt subventionerade byggnadslovsavgifter. Olika grupper jobbar aktivt med 

att få ihop ekonomin.  

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Nästa styrelse möte 26/9 kl 19.00.  

 

§ 13 Mötets avslutning 

 

Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 

 

 

 

Justeringsperson Maria Nordstedt 


