
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 7 
Datum: 2017-01-16 
Tid: 18:30 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Ingrid Lundh 

     Maria Nordstedt 
     Stefan Nilsson 

     Bengt Johnsson 
     Andreas Hyddesten 

     Therese Hemmingsson 
     HU: Nellie Hansson 

      
 

§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Andreas Hyddesten valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Per B,Tarja H och Malena har anmält förhinder, alla närvarande är röstberättigade.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-11-29 
 
Beslut nr  2:4, 2:5, 5:2, 6:2 – 6:6, 6:9, 6:10 avklarade. 
 

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

Hyddesten tar över uppgiften, kvarstår! Foto är beställda. 

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

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 Ingrid. 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. 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 Tillägg 16/1-17 Therese kollar 
auktorisation för behörighet att hålla instruktörsutbildning rallylydnad 

 



 
 
 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  
Inbjudan till distriktets årsmöte, inbjudan raskunskapsutbildning, enkät angående klubbens 
verksamhet 2016 från SBK.  
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Ingrid redogör för utgående skrivelser. Ansökan om tillstånd uppförande av träningshall till 
Kommunstyrelsen.  
 
§8 Kommittéer och förtroendeposter 
Punkten togs upp men inget diskuterades.  
 
§9 Rapporter 
 

Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.  
 
RUS: 3st MH planerade under våren 1/4,2/4 och 22/4. 
 
Utbildning: 2 kurser drar igång i mars, valp och nybörjarkurs. Rallykurs 23/2.  

7:1 Utbildningssektorn får i uppdrag att utlysa en introduktionskurs i Sök, teori och lite praktik 

som Alf K håller i.  

Diskussion om att ha en ny inriktning på lydnadskurserna som mer riktar sig mot appellklass, 

appellklassmomenten är bra moment som man också vill ha och har användning av i 

vardagslydnaden.  

Tävlingskommitté:  Domar och tävlingsledarkonferens 29/1 på Ronnebybrunn. 5 tävlingsledare 
och 3 domare från Sölvesborgs brukshundklubb. Vårt uppdrag till SM är att arrangera 
söktävlingarna. Stefan N är ansvarig och har börjat reka sök-rutor.  
 
Tjänstehund: Utbildning pågår. 
 
Rallysektorn: Tävling på lördag med 118 starter.  

 
Hemsida: Inget nytt 
 
PR/Info sponsring: Inga pengar från Balkenhausenfonden, vi söker vidare från andra fonder.  

Hundungdom: Årsmöte 12/2 2017 kl 13.00.  
 

6:1 Bengt får i uppdrag att undersöka att vi har fått ersättning för de utbildade tjänstehundarna. 
Tillägg 16/1-.17 Bengt har kollat att vi inte fått ersättning 2016, undersöker vad vi fick 2015 och 
undersöker vidare med Sven. kvarstår 
 

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

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



Stuga kök: Under möte i höstas diskuterades ombyggnad av kök.  

Medlemsmöte/Årsmöte: Årsmöte 20170208 

Sekreterare: Ingrid Lundh utses, medlemsavgift 2018 styrelsen ger förslag att höja a-

medlemskapet med 50kr, förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan diskuterades,   

7:2 Maria köper blommor för uppvaktning, avgångar och till barometern. 

 

SM ekipage uppvaktas enligt tidigare beslut. 

Distriktsmöte: Distriktets årsmöte 7/3 2017 
  
VU-rapporter: Inga 
 
 
§ 10 Träningshall.  
 
Alf K informerar om arbetsgång. Vi väntar besked från Sölvesborg Mjällby sparbank om bidrag. 
Ritningar är nästan klara. Det har varit ett möte med Torscand, vi har begärt ritningar om att 
förlänga byggnaden med 4m där vi kan ha fikarum och förvaring.  
 
§ 11 Övriga frågor  

Nästa möte: Det konstituerande mötet 8/2 2017 i direkt anslutning till årsmötet. Andreas fixar 

mackor.  

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

Justeras 
 
 
 
 
 

Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 

Justeringsperson Andreas Hyddesten 


