
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4 
Datum: 2016-08-02 
Tid: 18:30 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Ingrid Lundh 

     Andreas Hyddesten 
     Maria Nordstedt 

      
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Andreas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Stefan N, Per B, Bengt J, Therese och Tarja har anmält förhinder, alla närvarande är 
röstberättigade. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-06-08  
 
Beslut nr 3:1, 3:2, 3:3 och 3:6 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, kvarstår! 

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

kontaktar miljöförbundet, Alf K kontaktar Sven. Allt är godkänt för anläggning av nya avloppet.  

 

 

 

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, kvarstår 
 

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



 

 
 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Inga inkommande skrivelser 
 
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Vi har meddelat vårt deltagande för uppvisning på EKO 10/9, Maria har skickat en logga för 
deras annonsering.  
 
§8 Kommittéer och förtroendeposter 

Behov flera? Utökning av grupper? Få med några nya? 

§ 9 Rapporter 
Ekonomi: Eftersom inte kassören är med på mötet och vi inte har fått någon uppdaterad balans 
och resultatrapport så avvaktar vi med detta till nästa möte.  
 
RUS: 2 – 3 planerade MH till hösten. 4 MH inklusive utbildning av MH figuranter har genomförts 
under sommaren.  
 
Utbildning: Hanna K kommer att vara ansvarig för publicering av utbildningssektorns information 

på webben. Valpkurs drar igång 17 aug med 7 tillfällen. Det är planerat för fortsättnings-, 

nybörjar-, valp- och brukslydnadskurser under hösten. Det planeras för en 

valpkurshandledarutbildning i oktober/november.  

4:1 Vi tar beslut om att skaffa nya apporter till tävling, de tidigare övergår till 

träningsverksamhet, Stefan får detta uppdrag. Maria får i uppdrag att köpa in IPO hopphinder. 

 
Tävlingskommitté: Träningshelg inplanerad 3-4/9, klubbens SM deltagare kommer att inbjudas.  
 

4:2 Stefan får i uppdrag att bjuda in samtliga SM deltagare till träningshelgen 3-4/9.  

 

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. 
Genomförd men ska verifieras.  
 

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, kvarstår  
 

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



 
Tjänstehundssektorn: Ny kurs startar 14/8 med 10 deltagare, avslutning i juni 2017. 2 ekipage 
Jörgen Svensson och Yvonne Svensson är kvalificerade till SM i Boden, Stefan Nilsson har en 
reservplats.  
 
Rallykommitté: Inga rapporter. 

 
Hemsida: Inga rapporter. 
 
PR/Info sponsring: Uppvisning genomförd på Killebom av Sölvesborgs Hundungdom på ett 

proffsigt sätt och det blev mycket uppskattat. Uppvisning kommer att genomföras på EKO 10 

september, framför allt Rally lydnad och Lydnad kommer att visa upp aktiviteter från 

Sölvesborgs Brukshundklubb. Maria N kommer att den som håller i trådarna.  

4:3 Maria N kommer att vara den som håller i trådarna för uppvisningen på EKO. 

Rallylydnadsgänget och Lydnadsgänget kommer att tillfrågas, nosework?  

4:4 Maria N får i uppdrag att inskaffa logga.  

4:5 Anderas får i ansvar att trycka upp folder med information om klubbens verksamhet för att 

dela ut på EKO-uppvisningen.  

 

Hundungdom: Ett läger har genomförts med ungdomar som sov över i stugan, ett jättelyckat 
läger. Agility kurser på söndagar startar i höst. Öppen agility träning för medlemmar onsdagar kl 
18:30.  
 
Stuga kök: Lillstugan och förrådet är färdigställda. Klubbstugan är färdigmålad så när som på två 

gavlar. Vindskivor är bytta, dörren i konferensrummet är igensatt och fönster monterat. Fönster i 

lektionssalen är bytta. Nederdel av panel på Lillstugan är bytta. Golv är gjutet till förråd utanför 

lillstugan, portar/dörrar är tillverkade och monterade.  

Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20161004, kl 19.00.  

4:6 Maria N fixar fika/tårta till medlemsmötet (25p). 

4:7 Ingrid annonserar om medlemsmötet på anslagstavla och hemsida, fb snarast.  

 
Distriktsmöte: Det finns fortfarande vakanta poster fortfarande finns inga aktuella kandidater från 

Sölvesborg. 

  
VU-rapporter:  
Inga. 
 
§ 10 Träningshall. Den tillsatta gruppen kommer att arbeta med förslag att redovisa på 
medlemsmötet.  
 



§ 11 Lönebidragsanställd. Inte aktuellt för tillfället.  

 
§ 12 övriga frågor. Nästa styrelsemöte 29/9 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 Andreas Hyddesten 


