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Datum: 2018-11-29 

Tid: kl. 18.30 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:    Frida Elofsson  

Alf Karlström 

Maria Nordstedt 

Anna Strandberg 

          Malena Knutsson från §5 

1:a Anthon Nilsson 

Emmie Broman (adjungerad rep. HU) 

Stefan Nilsson (rep. valberedning) 

 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera kvällens protokoll 

Alf Karlström valdes att, tillsammans med ordförande, justera kvällens protokoll. 

  

§3 Röstberättigade 

Bengt Jonsson, Sofie Andersson, Ingrid Lundh och Daniel Karlsson har anmält frånvaro och 

Anthon Nilsson är därmed röstberättigad. 

 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

 

§5 Föregående mötesprotokoll, daterat 2018-10-23 

Beslutspunkterna 6:2, 7:1 och 7:3 är avklarade, övriga punkter kvarstår. 

 

4:3 Styrelsen beslutar att ändra kod till klubbstugan fr.o.m. september. Medlemmarna ska 

informeras. Alf Karlström ansvarar för att distribuera den nya koden. Kvarstår. 

 

§6 Inkommande post 

Sekreterare Ingrid Lundh har lämnat lista över inkommande post till ordförande, som redogör 

för denna; 

a) Vill er förening bidra till ett tryggare Sölvesborg? Nattvandring. Infomöte 2018-12-04. 

Frida Elofsson avser närvara på detta. 

b) Svenska kennelklubben informerar om disciplinärende vid vår appelltävling. 

 

§7 Utskickad post 

Sekreterare Ingrid Lundh har lämnat lista över inkommande post till ordförande, som redogör 

för att en förfrågan angående föreningsbidrag till Bromölla kommun har skickats. 
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§8 Kommittéer och förtroendeposter 

Stuga- och kökssektorn utökas till att även omfatta dressyrhallen. Arbetet med att rekrytera 

nya medlemmar till detta pågår. 

 

§9 Rapporter 

a) Ekonomi 

Frida Elofsson redogör för klubbens ekonomiska situation med anledning av kassör Bengt 

Jonssons frånvaro. 

       

b) RUS 

Ytterligare en helg med MH har genomförts. Fortsatt högt tryck på förfrågningar      

angående framtida MH-tester. 

 

c) Utbildning 

      Info om kursanmälningar, som numer görs automatiskt via formulär på hemsidan. 

      Instruktörsmöte hölls föregående vecka. Det behövs fortsatt instruktörer till vårens kurser 

      pga. att antalet kursanmälningar fortsätter öka. 

                  

d) Tävlingskommitté  

Höstens appelltävling ska flyttas fram eftersom klubben har en tävling i rallylydnad 

inbokad samma datum för kommande år. 

       

e) Tjänstehundssektor 

      Inbjudan till informationskväll 2018-01-02 kl. 18.00, i klubbstugan. 

 

f) Rallykommitté  

Arbetar på en omorganisering där rallylydnad i större utsträckning ska ingå i klubbens                                                                                                

arbete. Organiserad träning avslutas 2018-12-04. 

 

g) IT/Web 

     Omarbetning av hemsidan pågår. Önskar få information i filformaten .docx eller .jpeg. 

 

6:1 Ingrid ser till att Web får logga från Valje Rökeri som ska annonseras som sponsor 

på hemsidan. Kvarstår. 

       

       h) PR/Info/Sponsring 

Information om klubbens nya, omarbetade, sponsoravtal. Det finns fyra olika avtal 

beroende på omfattning och tidsperiod. Frida Elofsson blir ny sammankallande till 

sponsorgruppen. Sponsorgruppen får i uppdrag att fortsätta arbeta på avtalen, efter 

synpunkter under kvällens möte. 

 

i) Hundungdom 
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Emmie Broman deltar under kvällens möte med anledning av Nellie Hanssons frånvaro.          

Emmie redogör för datum för inplanerade tävlingar för år 2019: 

Dubbla startklasser 2019-03-10 samt 3 november 2019-11-03. 

Dubbel agilitytävling 2019-04-28 (klass 1) samt 2019-09-05 (klass 2). 

 

j) Stuga och kök 

      Fixardagar 8-9 december med anledning av hallbygget. 

       

k) Medlemsmöte/årsmöte 

      Arbete pågår, hänskjutes till kommande möte.     

             

l) Distriktsmöte daterat 2018-10-06 

Frida Elofsson redogör för mötet. Sölvesborgs brukshundklubb får material från 

tävlingarna, bl.a. stege, skyddsärm och koner. Sammantaget var SM ett lyckat 

arrangemang. 

 

m) VU-rapporter 

Ingenting att rapportera. 

 

§ 10 Träningshall  

a) Rapport om hallbygget, byggnadslov godkänt och därefter har markarbetet påbörjat. 

Nu är hallstommen rest, belysning och underlag kvarstår. 

 

8:1 Frida Elofsson, Alf Karlström och Bengt Jonsson får i uppdrag att förhandla fram ett 

banklån till hallbygget. 

 

b) Möjlighet till kod- eller tagglås undersöks. 

 

c) Kalender, skild från klubbens andra kalender, håller på att arbetas fram. 

 

d) Styrelsen diskuterar olika alternativ för poängsystem att använda för tidsbokning i 

hallen.  

 

8:2 Alf Karlström kommer att arbeta fram ett förslag på poängsystem till kommande 

styrelsemöte. 

 

Hundungdom planerar en kurs i dressyrhallen under början av 2019. Diskussion om 

agilityplanen, förvaring av hinder samt belysning utifrån deras behov. 

   

§ 11 Övriga frågor 

Styrelsemöte 2019-01-07, kl. 18.30, i klubbstugan. 

 

§ 12 Mötets avslutning 
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Ordförande Frida Elofsson tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar mötet avslutat. 

 

Justeras 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Frida Elofsson   Protokollsekreterare Maria Nordstedt 

 

 

 

 

 

 

 

Justeringsperson Alf Karlström 


