
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 6 
Datum: 2016-11-21 
Tid: 18:30 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Ingrid Lundh 

     Maria Nordstedt 
     Stefan Nilsson 

     Bengt Johnsson 
     Tarja Hosio 

     Malena Knutsson 
     HU: Agneta Peters 

      
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Stefan Nilsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Per Björklund och Andreas Hyddesten har anmält förhinder, alla närvarande är röstberättigade. 
Therese Hemmingsson saknas, därmed är Tarja Hosio röstberättigad. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-10-04  
 
Beslut nr 3:5, 4:1, 5:3 – 5:7 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!  

 

 

2:4 Andreas får i uppdrag att kontakta Roger angående kursdeltagare och studiefrämjandet, 
kvarstår. Roger och utbildningskommittén ska ha ett möte angående detta snarast, meddela 
Affe och Bengt viket datum som bestäms för mötet så att även de kan delta. Kvarstår 
 

2:5 Andreas får i uppdrag att kolla med Bengt så att kursdeltagarna har betalat, kvarstår. Detta 
ärende ska diskuteras på mötet nämnt i 2:4. Kvarstår med tillägg: Det ska skrivas på hemsidan 
för att betalning ska gälla ska deltagarens namn och kursens namn anges, Tarja Hosio får detta 
uppdrag.  
 

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 
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Ansökan om bidrag Balkenhausenfonden.  
Torscand, offertbegäran dressyrhall 
 
§8 Kommittéer och förtroendeposter 
Vi har fått svar från valberedningen att man är positiv till att utöka styrelsen med två medlemmar.  

 

§ 9 Rapporter 

Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.  
 
RUS: Ingen rapport, eventuellt mentalutbildning under vintern. 
 
Utbildning: Kurser på gång är valpkurs, fortsättningskurs och rallykurs. Brukslydnadskurs 

avslutad. Det finns intresse för fler valpkurser. Stefans utbildning ”hundproblemsutbildning” är 

snart avslutad. Skyddsfigurantkurs alt sökteorikurs, Alf K har planer på att köra igång detta. 

Detta kan genomföras med utbildningskommittén goda minne.  

Tävlingskommitté:  Årets tävlingar är genomförda med bra resultat. Planeringen framgår för SM i 
sök 2018, där Sölvesborgs Brukshundklubb har tagit på sig ansvaret.  
 
Tjänstehund: 
 
6:1 Bengt får i uppdrag att undersöka att vi har fått ersättning för de utbildade tjänstehundarna.  
 

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. Detta ärende diskuteras på mötet nämnt i punkt 2:4. kvarstår 
 

5:1 Therese H får i uppdrag att undersöka möjligheter för att utbilda instruktörer Rallylydnad, 

alternativ att bjuda in instruktör till vår klubb. kvarstår 

5:2 Alf K får i uppdrag att boka ett möte med Jesper, Frida H och Hanna S. Då uppgifter att 
publicera på hemsida skickas till webmaster ska det även skickas en kopia till Alf K. kvarstår 
 



 
 
Rallykommitté: En tävling planerad i januari, i Snapphanarnas ridhus.  

 
Hemsida: Inget nytt 
 
 
PR/Info sponsring: Vi har inget aktuellt PR-info material, om något ska ut behöver det tas fram 

något nytt. Det kan bli aktuellt med information tryckt på vikvägg. Vi har fått in sponsorpengar 

från bankerna.  

Hundungdom: HU har ansökt om en officiell agilitytävling 170501. Lydnadstävlingen med 40st 
anmälda ekipage, genomfördes med gott resultat. Medlemsmöte 161211, tipspromenad och 
grillning ingår. Styrelse möte samma dag.  
 
Stuga kök: Fixardag hade god uppslutning och mycket blev gjort. Nästa sak som planeras är att 

stuga kök vill ta tag i är ombyggnad av köket. Det finns ett förslag på informationsbrev till när 

man hyr stugan. Vi diskuterar att eventuellt installera kodlås i framtiden.  

6:2 Maria får i uppdrag att skriva informationsbrev vid hyra av stuga, samt information som kan 

vara intressant på PM till när vi arrangerar tävlingar.  

6:3 Ingrid informerar RIS om informationsbrevet. 

6:4 Alf K får i uppdrag att kontakta Per T angående kodlås. 

 

Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20161212 kl 19.00,  

6:5 Ingrid fixar Lussekatter till medlemsmötet 40st.  

 

Årsmöte 20170208  

6:6 Ingrid får i uppdrag att skicka påminnelse till kommittéer. Anslå kallelse med info om att det 

bjuds på fika, med info om att ev matallergier ska meddelas tårtbakaren Malena.  

6:7 Alf och Bengt får uppdrag att ta fram förslag till budget. 

6:8 Malena får i uppdrag att fixa tårta till årsmötet, 40p.  

 
Distriktsmöte: Fortfarande har ingen anmält sitt intresse för att sitta i distriktsstyrelsen.  

  
VU-rapporter: Inga 
 
 



§ 10 Träningshall.  
 
Vi har ett majoritetsbeslut att vi förordar en hall, vi har ett enhälligt beslut på att vi skulle våga ha 
500.000kr i skuld.  
 
§ 11 Lönebidragsanställd. Inte aktuellt för tillfället.  

 
§ 12 övriga frågor.  

Julbordet är inställt.  

6:9 Stefan får i uppdrag att annonsera och ta upp beställning på kläder för beställning. Samt ta 

hand om tidigare beställda kläder.  

6:10 Ingrid får i uppdrag att annonsera om trivselkväll i januari 20/1, det blir ”hämtmat” till 

självkostnadspris att förtäras i grillkåtan. 

 

 Nästa möte: 16/1-17 

 
§ 13 Mötets avslutning 
 
 
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 
 

Justeras 
 
 
 
 
 

Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 

Justeringsperson Stefan Nilsson 


