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Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2 
Datum: 2019-02-28 

Tid: 18.30 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande:    Frida Elofsson 

     Alf Karlström 

     Ingrid Lundh 

     Anna Strandberg 

     Maria Nordström 

     Nellie Hansson 

     Sofie Andersson 

1:a Anthon Nilsson 

     2:a Fia Olofsson 

      

   

§1 Mötets öppnande. 

Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll 

Alf Karlström och Nellie Hansson  valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 3 Röstberättigade 

Daniel, Sofie, Maria och Anthon har anmält förhinder, alla närvarande är därmed röstberättigade på mötet. 

 

§ 4 Fastställande av dagordning.  

Fastställs  

 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-01-07 samt 2019-02-07 

2018; 10:1, 10:2  och 10:3 avklarade, 2019; 1:1 - 1:5 är avklarade 

 

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 

1:6 Ingrid och Frida får i uppdrag att ansöka om föreningsbidrag. 

 

§ 6 Inkommande skrivelser 

Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  

 

§ 7 Utgående skrivelser 

Ingrid redogör för utgående skrivelser 

 

§ 8 Kommittéer och förtroendepost 

Inte aktuellt med nya just nu. 

 

§ 9 Rapporter 
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a) Ekonomi  Bengt redogör för balans och resultatrapport. Uthyrning - bokning, tillvägagångssätt 

bordläggs till nästa möte. Beslut fattas att Anna Strandberg 910503-4188 får tillgång till bankgiro 

för medlems- och kursinbetalningar.  

 

b) RUS Bertil Sammankallande. MH i mars 30-31/3 samt ett MH i Juni.  

 

c) Utbildningssektor Sektor sammansatt Alf Karlström, Maria Nordström, Anna Strandberg 

(medlemsregistrering) och Ingrid Lundh (tar emot anmälningar). Pågående kurser: Rally, Valp 

och Fortsättning. Kurser på gång: Valp 2, Nybörjarkurs, Spårkurs, Rallylydnad nybörjare samt 

Brukslydnadskurs. Sektorn ska jobba med att utveckla material till kurser, samt se över 

sommarens och hösten utbud. Bra om vi alla hjälps åt med att hitta instruktörer. Nosework kurs 

kommer att bli av i Blekinge Distriktet, bekostas av SM pengar. Vi skickar två stycken i 

ordningen 1. Ylva Karlström och 2. Karoline Haglund, prioriterad i ordning efter 

tävlingserfarenhet.  

 

d) Tävlingssektor Tävlingar 2019; 2019-04-06 Spår EKL  2019-05-11  Sök EKL, Sök HKL, Sök 

LKL  2019-09-21  Spår AKL   2019-09-22 Spår HKL, Spår LKL. Möte med tävlingssektorn inför 

tävlingen i april är på gång.  

 

e) Tjänstehundssektor Anlagsprov har genomförts, utbildning startar 9 mars.  

 

f) Rallysektor  Möte i distriktet har avhållits. Tävlingsmöte 9 april, tävling 27 april. Organiserad 

träning startar denna veckan. Rallysektorn består av Fia Olofsson och Sofie Andersson.  

 

g) IT/Web sektor   Johanna Hedlund, Carola Rosenfeldt, Frida Elofsson samt Marie Kinder-Nilsson. 

Ligger efter lite i uppdateringarna. Möte är på gång, utb sektorn är inbjuden.  

 

h) PR/Info/Sponsring. Frida ska tillkalla till möte.  

 

i) Hundungdom En fortsättningskurs slutar på söndag. En lydnadstävling 10 mars. 17 mars 

Blåbärstävling. 28 april agilitytävling dubbla klasser, officiell klass ett. Uppskattar funktionärer, 

det behövs många. Det kommer att starta en nybörjarkurs i agility.  

 

j) Stuga kök Sven sitter kvar som sammankallande. Hallen ska ingå i denna sektor. Döps om till 

Anläggning och kök. Det kommer att inbjudas till en kaninhålskväll, där vi hjälps åt med att fylla 

i kaninhålen. Påskläger lö-sö, påskbuffé självkostnadspris.  

 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  

Medlemsmöte onsdag 15/5 2019 kl 19.00, kallelse finns på hemsida, fb och anslag på klubben.  

Distriktsårsmöte 5/3.  

 

l) VU-rapporter Beslut tagit att teckna avtal om bokningssystem i hallen.  

 

 

 

§ 10 Träningshall Vi diskuterar disciplinära åtgärder om inte man betalar för hyra och hall. Undantag 

görs angående tillåtelse att tävla utan tikskydd vid Rallylydnadstävling.  

 

2:1 Maria N får i uppdrag att begära offert angående speglar till hallen 

 



 

3 

 

§ 11 Övriga frågor 

Styrelsedokument gås igenom, vi behåller det i sin helhet. Vi har fått en förfrågan från Johanna Hedlund 

angående att ordna påsklovsaktivitet. Styrelsen ställer sig positiv till detta och hänvisar till HU.  

 

§ 12 Mötets avslutning 

Nästa möte 11/4 kl 18.30 Ingrid fixar fika.  

Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  

 

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

 

Ordförande Frida Elofsson   Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 

 

 

 

 

Justeringsperson Alf Karlström   Justeringsperson Nellie Hansson.   


