
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 10 
Datum: 2019-01-07 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
Daniel Karlsson 
Maria Nordström 
Nellie Hansson 
2:a Sofie Andersson 
 

 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Daniel Karlsson  valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Malena och Alf  har anmält förhinder Anthon saknas, alla närvarande är därmed röstberättigade på mötet. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-11-29  samt 2018-12-08 
8:1, 8:2, 9:1 och 9:2 är avklarad 
 

4:3 Styrelsen beslutar att ändra kod till klubbstugan fr.o.m. september. Medlemmarna ska informeras. 
Alf ansvarar för att distribuera den nya koden. Kvarstår, datum för färdigställande ändras från 
september -18 till januari -19. 

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

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Inga  
 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 
Inte aktuellt med nya just nu. 
 
§ 9 Rapporter 
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a) Ekonomi  Bengt redogör för balans och resultatrapport.  
 

b) RUS Inget rapporterat 
 

c) Utbildningssektor Många anmälningar är under behandling, valpkurs läggs ut idag och efter det 
blir det fortsättningskurs och en valpkurs till. Spårkurs är också på gång. Utbildningsmöte 
distriktet, vi behöver förslag på någon som kan vara representant på dessa möten.  

 
d) Tävlingssektor Inget rapporterat 

 
e) Tjänstehundssektor Har haft ett möte info patrullhund.  

 
f) Rallysektor Organiserade träningar börjar tisdag v 9. Påbyggnadskurs nybörjarkurs med 

inriktning banor och tävling startar snart Frida och Fia håller i denna.  
 

g) IT/Web sektor Mycket arbete med boknings system av hallen. Uppdaterar hemsidan, 
hundungdom har till exempel fått ny uppdatering. Fler personer behöver hjälpa till med hemsidan.  
 

h) PR/Info/Sponsring. Träff med sponsorgrupp är på gång.  
 

i) Hundungdom Agility fortsättning startar på onsdag.  
 

j) Stuga kök Inget rapporterat 
 

k) Årsmöte 6 februari kl 19.00. Vi går igenom handlingar.  
 

10:1 Smörgåstårta till 30 personer, Bengt ansvarar.  

10:2 Chokladkartonger 10st samt presentkort 5st  á 200kr, Ingrid ansvarar.  

 
 

l) VU-rapporter Belslut har tagits att publicera system för medlemmar att boka hallen.  
 
§ 10 Träningshall I morgon ordnas reklamationerna. Belysning i förråd kvar att fixa. Låssystemet ska 
också ses över. Vi går igenom hur kalendersystemet boka.se. Skicka in synpunkter på poängsystem via 
mail till styrelsen under veckan. Vi beslutar att HU kan boka hallen 4h i månaden för deras allmänträning.  
 
§ 11 Övriga frågor 
Nästa styrelsemöte konstituerande 6 februari i direkt anslutning till årsmötet.  
 

10:3 Viktigt att RIS-campingansvarig får reda på av Sölvesborgs BK när klubbstugan är bokad,  då 
behöver campande gäster veta att det finns begränsningar i tillgång till klubbstuga.  

 
 
§ 12 Mötets avslutning 
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Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 

 
 
 

Justeras 
 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 

Justeringsperson Daniel Karlsson  
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