
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4
Datum: 2015-09.30

Tid: 18:30

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Stefan Nilsson
Andreas Hyddesten
Tarja Hosio

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

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

§ 3 Röstberättigade
Ingela B och Therese H har anmält förhinder, alla närvarande är därmed röstberättigade. 

§ 4 Fastställande av dagordning. 
Fastställes

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-08-11 

Beslutspunkterna:  6:8, 3:1, 3:3 – 3:9 avklarad.

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. 

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

3:2 Styrelsen beslutar att avsluta vårt postgirokonto 235312-6. avvaktar besked om 

avslut

3:10 Alf får i uppdrag att undersöka med kommunens fixarlag att reparera lekplatsen samt möjligheten att 
söka bidrag från fonder och dyl. Hundungdom tillfrågas om att hjälpa till med kostnaderna. 29/9 
Kommunens fixarlag har ej möjlighet att hjälpa oss med lekplatsen, HU har ej möjlighet att hjälpa till 
med kostnaderna. De kan inte ansöka om denna typ av bidrag. Alf och Ingrid får i uppdrag att ansöka 
om bidrag ur Stiftelsen Balkenhausen Samfond för att eska om pengar till lekplatsen.

3:11 Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Samt att se över 



fotografering vid championat. kvarstår

§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
Förfrågan från Blekingedistriktet angående Lokalklubbarnas samarbete med Rasklubbarna och uthyrning 
av deras anläggningar. 

§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser
Svar till Blekingedistriktet

§8 Kommittéer och förtroendeposter
Behov av flera? Utökning av grupper? Få med några nya? Inget nytt.

 
§ 9 Rapporter
Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansräkningarna, vi ligger bra till 
gentemot budget. Bengt redogör även för att klubben numera har 225 
medlemmar. 

4:1 Bengt får i uppdrag att kontrollera och redogöra för konto 4030

RUS: Ett MH genomfördes i september och ett MH är inbokat i oktober. 

Utbildning: Kurserna rullar på, vi har för närvarande inga som står på kö till valpkurs. Utbildningssektor 
ställer in planerade kursstarter och vi sätter ut på hemsidan att vi tar emot anmälningar med informationen 
att vi startar då 5 deltagare är anmälda. 

4:2 Andreas får i uppdrag att sätta ut information om kurser på hemsidan. 

Tävlingskommitté: Kvar i år är Nordic Style som ska genomföras med 12 deltagare i spår, det blir inget 
sök och skydd. Apelltävling i november. Tarja har genomfört FCI VM med godkänt resultat. Anders och 
Eva Brorsson, rapport,  och Eva Rosborg, sök, var med i Bruks SM. Eva och Anders Brorsson erhöll en 
silvermedalj i rapport och Eva Rosborg deltog med godkänt resultat. Stefan har avlagt det praktiska 
aspirantprovet för bruksprovsdomare. 

Tjänstehundsektorn: Certprov är på gång i oktober och november. Jörgen Svensson kom 7:a på 
tjänstehunds SM. 



Rallykommitté: Lisa Grönstedt deltog på Rally SM med godkänt resultat. Rallylydnadstävling 
genomfördes i september med 70 deltagare.  

Hemsida: Hemsidan uppdateras kontinuerligt, kom gärna in med bidrag till information både angående 
resultat på tävlingar och annat. 

PR/Info/Sponsring: Vi avvaktar rapportering från Ingela till nästa styrelsemöte. 

Hundungdom: Två kurser håller på och höst-race kommer att genomföras i höst 18 okt. 15 november 
kommer en lydnadstävling att genomföras. 

4:3 Stefan får i uppdrag att meddela Anna så att deras aktiviteter meddelas Tarja och med det kommer in 
på hemsidan. 

Stuga kök: Inget nytt att rapportera. 

Medlemsmöte/Årsmöte: Inför medlemsmöte 20151006, 

4:4 Andreas fixar fika till medlemsmötet. 
4:5 Ingrid skriver ut dagordningar och lägger i klubbstugan, samt vidarebefordrar till Tarja för publicering 
på hemsidan. 

Distriktsmöte: Nästa möte går av stapeln 20151013

VU-rapporter: Inga

§ 10 Motion ang. hinderhöjder, apportvikter Bruksprov f.om. 2017
Alf redogör för motion till kongressen, styrelsen stödjer motionen. 

4:6 Styrelsen ställer sig bakom motionen och Alf får i uppdrag att skicka in denna. Vi kommer att 
presentera denna på medlemsmötet. 

§ 11 Övriga frågor
Lekparken behöver göras vid, antingen repareras eller rivas. 

4:7 Senast under höstens fixardag kommer problemen med lekparken att åtgärdas. 

4:8 Stefan tar upp på medlemsmötet om vi har funktionärer för att kunna genomföra träningstävlingen i 
november. .



Nästa möte, 10/11 kl 18.30 

§ 12 Mötets avslutning

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

Justeras

Ordförande Alf Karlström Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten


