
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3 
Datum: 2016-06-08 
Tid: 18:30 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Stefan Nilsson  

 Ingrid Lundh 
     Andreas Hyddesten 

     Maria Nordstedt 
     Therese Hemmingsson 

     Per Björklund 
     Tarja Hosio 
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Stefan N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Bengt J, Andreas H och Therese H har anmält förhinder, därmed är samtliga röstberättigade. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-04-12 samt konstituerande  
 
Beslut nr 4:7, 2:1,2:2, 2:6 – 2:10 avklarade. 
 

3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Samt att se 

över fotografering vid championat. Andreas Hyddesten tar över uppgiften 

6:1 (15) Enligt tidigare beslut från kommunen så måste avloppet åtgärdas före 1/7, Sven 

kontaktar miljöförbundet, Alf K kontaktar Sven. Punkten följer tidsplanen 

 

 

2:3 Bengt får i uppdrag att ändra info på hemsidan angående medlemsavgiften, så den blir 
korrekt enligt den centrala höjningen. Kvarstår 
 

2:4 Andreas får i uppdrag att kontakta Roger angående kursdeltagare och studiefrämjandet, 
kvarstår  
 

2:5 Andreas får i uppdrag att kolla med Bengt så att kursdeltagarna har betalat, 
 

2:11 Maria N får i uppdrag att köpa krokar att hänga upp kaffebetalade muggar på, kvarstår 
 



 

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser. 
 

3:1 Ingrid vidarebefordrar inkommande skrivelse från Blekingedistriktet angående Ronneby 
utställningen 
 

3:2 Angående regelrevidering tävlingslydnad överlämnar vi till tävlingssektorn som får i uppdrag 
att förhöra sig med de aktiva inom tävlingslydnaden inom Sölvesborgs brukshundklubb för att få 
höra deras åsikter. 
 

 
§ 7 Utgående skrivelser 
Ingrid redogör för utgående skrivelser 
 
§8 Kommittéer och förtroendeposter 
Behov av flera? Utökning av grupper? Få med några nya?  
Malena K har anslutits till tävlingskommittén, vi ser fram emot att fler är aktiva.  
 

3:3 Ingrid får i uppdrag att kontakta valberedningen angående önskemål om att utöka styrelsen 
med två medlemmar.  
 

 
 
 § 9 Rapporter 
Ekonomi:  
Kassörens redogörelse. Vi gick igenom resultat och balansräkning, vi har en god ekonomi och 
god likviditet för framtida investeringar. 
 
Budget mot konto 
 
Uthyrning. Färre chaufförer som skulle övernatta så det blev ingen uthyrning till chaufförer under 
Sweden Rock. 
 
RUS: Ett MH på gång i början av juli samt utbildning av figuranter, M1 och M2:a på gång.  
 
Utbildning: En valpkurs, en spårkurs och en tävlingslydnadskurs är på gång sen blir det 
sommaruppehåll. Utbildningskommittén är utökad med en person, Anette Andersson. 
Kursdeltagarna är jättenöjda med kurser som varit.  
 

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 Roger. 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.  
 

 



Styrelsen är mycket positiva det aktiva utbudet av kurser och engagemang av 
kursledare/handledare.  
 
Studiefrämjandet. Alf K har haft genomgång med studiefrämjandet angående kostnader för att 
kunna genomföra 2015 års aktiviteter där vi förväntas få in 30 000 kr för kostnader vi har haft för 
att anordna dessa. När vi har tävlingar, träningstävlingar och föredrag ska vi meddela detta till 
studiefrämjandet / Rosita som kulturaktiviteter. Alf K informerar även om villkor för Kamratcirkel.  
 
Tävlingskommitté:  
Förslag är inskickade till tävlingar 2017, se medlemsmötesprotokoll, med ändring skyddstävling 
alla klasser flyttas från 23/9 till 24/9, de hade kolliderat med Rallylydnadstävling annars. De 
håller på med sponsring och att ta fram priser. Barometern har fått utseende och upplägg, nu 
ska den bara göras och anslås på anslagstavlan.  
  
Tjänstehundsektorn:  
DM i helgen, Knut och Yvonne vann och är därmed klara för SM. Cobra och Jörgen har också 
kvalificerat sig till SM. Övrig information finns från medlemsmötet.  
 
Rallykommitté:  
Har ansök om 4 tävlingar för 2017.  

 
Hemsida:  
 

3:5 Bengt får i uppdrag att uppdatera mailadresser till styrelsemedlemmar, det innebär att 
uppdatera så att Malena kommer till och att gällande adress för Per är aktuell.  
 

 
 
PR/Info sponsring: Uppvisning under Killebom ska HU göra 9/7 samt hinderbanor för pröva på. 
Vi diskuterar hur Sölvesborgs brukshundklubb skulle kunna stötta upp, till exempel hade det 
varit trevligt med IPO eller skyddsuppvisning.  
 

3:6 Alf får i uppdrag att undersöka med skyddsgänget, och Stefan med lydnadsgänget för ev 
bidrag till Killebom uppvisning.  
 

 
Vi ska ha en uppvisning 10/9 till EKO i Fjälkinge, program håller på att tas fram i samarbete med 
HU och Sölvesborgs brukshundklubb.  
 
Roger och Per jobbar vidare med sponsorer och att marknadsföra oss.  
 
Hundungdom: Lydnadstävling på söndag lydnadsklass I och II, 23 st anmälda. Bana byts en 
gång i veckan. De planerar ett barnläger i sommar.  
 
Stuga kök: Lillstugan är färdig efter branden och ska numera ingå i städningen. På lördag 
kommer några att komma hit och fixa lite. Fler datum kommer för att fixa vidare. Glass finns att 
köpa. 
 
Medlemsmöte/Årsmöte: På medlemsmötet fick styrelsen i uppdrag att ta fram olika förslag och 
kostnader för dressyrhall till nästa medlemsmöte, med delrapport vid nästa styrelsemöte. Nästa 
medlemsmöte är i början av oktober.  



 
Distriktsmöte: Inget på gång just nu. Stående är vakanta platser i distriktsstyrelsen. SM 2018 
kommittén arbetar aktivt.  
  
VU-rapporter:  
Inga. 
 
§ 10 Träningshall hänvisar till § 9. 
 
§ 11 Lönebidragsanställd hänvisar till § 9. 
 
 
§ 12 övriga frågor 
RIS önskar att info om campingplats ska finnas med på PM till tävling, adress till Olof och 
bankgiro ska finnas till. 
 

3:7 Stefan får i uppdrag att informera tävlingssekreterarna om camping information på PM till 
tävlingar. 

 
Önskemål har framkommit om plank för att gömma sig vid platsläggande. När IPO-skul byggs 
kanske de kan vara ett alternativ för detta önskemål, eftersom det kommer att finns kikhål i 
något av dem.  
 
Nästa mötesdatum 2/8-16 kl 18:30 
 
§ 13 Mötets avslutning 
 
 
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
 

Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 

Justeringsperson Stefan Nilsson 


