
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb 2015 
Datum: 2015-05-19 
Tid: 18:30 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

     Bengt Johnsson 

     Ingrid Lundh 
     Stefan Nilsson 

     Ingela Brandt 
     Andreas Hyddesten 

     Therese Hemmingsson 
     Tarja Hosio 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2 Val av justeringsperson 
Therese H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Maria N har anmält förhinder, Therese som förste suppleant är därmed röstberättigad.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställes med tillägg: 
Instruktörsarvode under utbildning 
Träningsläger under övrigt 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-03-25.  
Godkännes och lägges till handlingarna. Beslut K:3, 7:3, 8, 7:14, 4:6, 6:11, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 
1:7, 1:8, avklarade. 7:1 tas bort, vi tar upp frågan igen när det blir aktuellt, 6:9 Ingela har 
undersökt men utan större framgång.  
 

Beslut 7:2 Tavla och fack för sponsorer, kommunens fixargäng ordnar med detta framöver. 
Kvarstår tills vidare. 

Beslut 7:7 Stefan Nilsson får i uppdrag att diskutera med Tarja Hosio och därefter föreslå en 

presentation av klubbens tävlingsekipage och hur Barometern ska fungera. Kvarstår tills vidare. 

Barometern är klar, presentationen arbetar Stefan och Tarja vidare med.  

6:8 Alf sammanställer en lathund över Sölvesborgs brukshundklubbs medlemsförmåner 
kvarstår. 
6:12 Skyltar om skott måste sättas upp om vi ska kunna skjuta andra tider är tisdagskvällar. 
Stefan ordnar med detta. Kvarstående sedan årsmötet 2014. uppsättning kvarstår. 

 
 
 
 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser. 
 



§ 7 Utgående skrivelser 
 
Alf K, Sbg BK engagemang i eventuellt Bruks SM i Blekinge 2017 
 
 
§8 Kommiteer och förtroendeposter 
Behov av flera? Undersökning av grupper? Få med några nya?. Kvarstår till dagordning för 
nästa styrelsemöte 
  
 
§ 9 Rapporter 
 
Ekonomi: Bengt har redogjort för resultat och balansräkningarna. Bengt har idag 19/5 haft en 
genomgång med revisorerna, på konto 3054 har vi ett missvisande resultat på 6050kr pga en 
kvittning av 2014 års resultat.  
 
 
RUS: MH inplanerade 4-6 juli 
 
Utbildning: En nybörjarkurs pågår, avslutas nästa vecka. En valpkurs pågår, avslutas veckan 
därpå. Totalt sett har vi haft under året haft två valpkurser, två nybörjarkurser och en 
rallylydnadskurs och en instruktörsutbildning för valpkurshandledare.  Vi har tre elever som står 
på väntelista för valpkurs. Vi har på gång att starta en fortsättningskurs lydnad och en 
tävlingslydnadskurs, detta diskuteras på utbildningsmötet på torsdag. Vi behöver fortfarande ha 
flera instruktörer, detta tas upp på funktionärsmötet. Skyddsfigurantkurs, Jerker J och Roger N 
går på detta för delvis på distriktets bekostnad.  
 

2:1 Mötet fattar ett enhälligt beslut att klubben bidrar med 700kr per deltagare (2st) för 
skyddsfigurantutbildning 

2:2 Valpkurser har vi tidigare beslutat om 1500kr st inkl medlemskap, nybörjarkurser kostar 
1500kr st. Fortsättning lydnadskurs, mötet beslutar att denna ska kosta 1000kr st. 
Tävlingslydnadskurs, mötet beslutar att även denna kostar 1000kr st. Appellkurs, mötet beslutar 
att även denna kostar 1000kr st. Kurser som uppkommer efterhand, tar vi beslut om efterhand.  

2:3 När man håller en kurs är ersättningen 999kr till kursledaren och/ev 499kr till hjälpledare. 
Om man håller mer än en kurs kan man som ersättning för det erhålla en klubbjacka, detta är ett 
förslag som Stefan presenterar på medlemsmötet.  

 
Vi diskuterar att styrelseuppdrag skulle kunna innebära att man kan köpa klubbjacka till 
reducerat pris.  
 
Tävlingskommitté: Stefan har varit på distriktsmöte och redogjort för vilka tävlingar vi har ansökt 
om för 2016.  
 

2:4 Styrelsen delar tidigare den uppfattning som Stefan N och Alf  K har delgett distriktstyrelsen 
angående Sbg BK engagemang i ett eventuellt Bruks SM 2017, se utgående skrivelser. 

 
 
Tjänstehundsektorn: En kurs pågår, avslutas i november. DM för patrullhundar arrangeras i 
Sölvesborg 14/6 –15.  
 



Rallykommitté: En avslutad kurs, inga fler kurser planerade före sommaren. Till hösten är 
Therese och Hanna färdigutbildade instruktörer. 
 
Hemsida: Nya hemsidan är öppen men fortfarande under bearbetning. Vi är mycket nöjda med 
resultatet.  
 
PR/Info/Sponsring: Ingela har ett fortlöpande arbete med att engagera olika 
sponsringsalternativ.  
 

2:5 Ingela får i uppdrag att undersöka kostnader för PR-material, ex roll-up.  

 
 
Hundungdom: Två kurser pågår barn och hund samt agility. Lydnadstävling går av stapeln 24/5 
med 24st deltagare.  
 
Stuga kök: Inget speciellt att rapportera. Städningen fungerar bättre nu sen vi fick en 
signeringslista.  
 
Medlemsmöte/Årsmöte: Förberedelser inför medlemsmötet är avklarade. Förberedelser inför 
funktionärsmötet är avklarade.  
 
Distriktsmöte: Sven har representerat klubben på distriktsmötet. Vi konstaterar att vi ännu inte 
har någon valberedning till distriktet.  
 
VU-rapporter: Beslut har tagits för inköp av gasolgrill.  
 
 
§ 10 Övriga frågor 
Träningsläger 26-28/6.  
 

2:6 Stefan N får i uppdrag att skriva en inbjudan till träningsläger 26-28/6 

2:7 Nästa styrelsemöte 11/8 – 15 kl 18.30 

 
 
§ 11 Mötets avslutning 
 

 
 

Justeras 
 
 
 
 
 

Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 



Justeringsperson Therese Hemmingsson 


