
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 6 
Datum: 2017-09-26 

Tid: 19.00 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:     Alf Karlström 

Frida Elofsson  

 Bengt Johnsson 

Ingrid Lundh 

     Maria Nordstedt 

     Anna Strandberg 

     Malena Knutsson 

     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 

Maria N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Röstberättigade 

Jesper och Andreas har anmält förhinder, Per saknas alla är därmed röstberättigade på mötet. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning.  

Fastställs  

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-08-14 

 

3:14 (16), 6:1 (16), 2:8, 2.12, 5:1, och 5:2 avklarade. 

 

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

tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda. 2017-09-26 Alf K övertar uppdraget. 

 

Beslut 2:5 Frida E och Therese H kommer att hålla i en informationskväll där de berättar om kurs de 

deltagit i ”Raskunskap”. Kvarstår, planerna är att det blir en söndagskväll i oktober. 

Beslut 4:2 Frida E får i uppdrag att kontakta studiefrämjandet för att undersöka on det är möjligt att 

beställa ”roll up” i samarbete med dem. kvarstår 

Beslut 5:3  Vi arbetar för att ha två personer ansvariga för hemsidan, vi vill ha en back upp funktion. 

kvarstår 

 

 

 

§ 6 Inkommande skrivelser 

Ingrid redogör för inkommande skrivelser. 

 

Beslut 6:1 Maria kontaktar SBK så att vi får den nya loggan, Maria får också i uppdrag att skicka nya 

loggan till studiefrämjandet för trygg på beachflagga.  

Beslut 6:2 Ingrid får i uppdrag att svara ja till studiefrämjandets erbjudande om stream-föreläsning ”Tänk 

om hunden kunde tala”. 

Beslut 6:3 Alf får i uppdrag att ser över och samråda med Sölvesborgs ridklubb angående förfrågan 

”Grannehörande” av en service anläggning på Ynde rastplats.  



§ 7 Utgående skrivelser 

Ingrid redogör för utgående skrivelser, Lars Eriksson Sölvesborgs Kommun är kontaktad angående 

bygglovet.  

 

§ 8 Kommittéer och förtroendeposter 

Anna flaggar för utökning av utbildningssektorn.  

 

§ 9 Rapporter 

Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.  

Medlemsantal 220. 

 

RUS: MH 21-22/10 i samband med dessa genomförs MH-figurantutbildning och utbildning för testledare.  

 

Utbildning: Flera kurser är i full gång; valpkurs med 15 valpar, nybörjarkurs med 12 hundar, rally är också 

igång. 4/10 startar brukslydnadskurs, 16/10 börjar fortsättningskurs och valpkurs. Det finns ett stort 

intresse för nybörjarkurs, vi letar efter instruktörer. Instruktörsmöte är inplanerad, datum kommer snart.  

 

Beslut 6:4 Vi beslutar att vårens träningsläger blir till självkostnadspris, klubben står för 

övernattningskostnader för boende på Camping och Lillstuga.  

Beslut 6:5 Stefan får i uppdrag att inhandla div apporter för träning.  

 

Tävlingskommitté: Vi har genomfört LK och HK spårtävling. Kvar för året har vi en Rallylydnadstävling, 

en appelltävling och HU en agilitytävling. Två nya intresserade att utbilda sig till tävlingsledare.  

 

Tjänstehundssektorn: Det är en pågående tjänstehundsutbildning. 4-5/11 genomförs certprov på klubben. 

 

Rallykommitté: Tävling genomförd i helgen som gick bra. Tävlingar anmälda till nästa år. Det blir 4 

tävlingar, april och septembertävlingar utökas med två klasser. Sammankallande har sagt upp sin roll, ny 

sammankallande är på väg in.  

 

Hemsida:  

Beslut 6:6 Avtalat möte mellan Jesper och Frida har ej avhållits, Alf K kontaktar Jesper för nytt möte. 

 

 

PR/Info sponsring: Roger har ordnat priser via sponsring till genomförda tävlingar. Alf K meddelar att 

Roger N och Per T ingår i ny sponsorgrupp för dressyrhall.  

Hundungdom: Kurser är på gång, agility fortsättning och agility nybörjare. Ung med hund kommer inte att 

starta eftersom det är lågt deltagarintresse. Tävlingsmöte i morgon, det behövs många funktionärer. 

Tävling på gång 14/10 med ca 200 starter.  

 

Stuga kök: Inget nytt att rapportera.  

 

Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20171003 kl 19.00,  

Beslut 6:7 Ingrid ansvarar för att dagordningar finns tillgängliga, Ingrid väljs till sekreterare, fika finns 

och Bengt fixar resultat och balansrapport.  

 

 



Distriktsmöte:  

Alf K har meddelat att vi tyvärr har dubbelbokat oss till nästa medlemsmöte. Anders B är vår representant, 

dock utan rösträtt.  

 

VU-rapporter: Inga 

 

§ 10Träningshall 

 

Samtal pågår angående eventuellt subventionerade byggnadslovsavgifter. Olika grupper jobbar aktivt med 

att få ihop ekonomin. Möte är inplanerat med Hässleholms brukshundklubb för att synkronisera eventuella 

lösningar såväl finansiellt som tekniskt. 

 

§ 11 Övriga frågor 

 

Beslut 6:8 25/11 blir det höstfest på klubben. Anna och Frida organiserar denna.  

 

 

Nästa styrelse möte mån 20/11 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 Maria Nordstedt 


