
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4 
Datum: 2019-05-23 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Alf Karlström 
Bengt Johnsson 
Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
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 justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Nellie H och Bengt J  valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Maria och Daniel har anmält förhinder, Anthon är därmed röstberättigad på mötet. 
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-04-11 
3:1 och 3:2 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. Medlemsmötet beslutade att byta låssystem till ett kodlås. Systemet med 
kodlås kan även styra låset i träningshallen. Larmsystemet kommer att bytas v 25 eller v 26. Frida får i 
uppdrag att lägga in information om detta på hemsidan, samt formulär för att ansöka om kod.  

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

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Inga inkommande skrivelser.  
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Inga utgående skrivelser. 
 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 
Inte aktuellt med nya just nu. 
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§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Bengt redogör för balans och resultatrapport. Bengt redogör för frågor från 
medlemsmötet 5000 ang 5481,50 detta motsvarar bygglov och hyra för bokningssystem. Vi 
diskuterar ökade elkostnader.  
 

4:1 Affe får i uppdrag att införskaffa timer till infravärmare i hallen. 

4:2 Bengt och Frida får i uppdrag att se över elavtalet.  

4:3 Mötet beslutar att Sven Hemmingsson 4804103374 ska ha ett eget bankkort. Bengt får i 
uppdrag att ordna detta.  

 
 

b) RUS Bengt informerar om MH 29-30/6, dessa är fulltecknade kan utvecklas till fler dagar vid 
behov.  

 
c) Utbildningssektor Tävlingslydnad bruks, Allmänlydnad nivå 2 och Nybörjare nivå 1 pågår. 

Instruktörsmöte har avhållit med god uppslutning och god anda. Alla planerade kurser är tillsatta 
med ledare. Hemsidan kommer att uppdateras angående aktuella datum och texter. 
Utställningstränings-dag kommer att genomföras 30/6 för klubbens medlemmar. Ett 
nose-work-gäng är på klubben och tränar.  

 
d) Tävlingssektor Fia berättar att det har genomförts ett möte där förslag till nästa års tävlingar 

fastställdes. Nästa möte 5/9. Nästa tävling på klubben är appelltävling och Rally 21/9. (HU 
agilitytävling 15/9) 

 
e) Tjänstehundssektor Kurs pågår 

 
f) Rallysektor  Tävling 27/4 har genomförts. Två kurser kommer att erbjudas i höst. Rallytävling 

planeras i mars. Tisdagsträningarna pågår.  
 

g) IT/Web sektor  Hemsidan kommer att uppdateras angående ny info från instruktörsmötet. Bilder 
från tävlingar som genomförts på klubben efterlyses.  
 

h) PR/Info/Sponsring. Olika sponsoravtal har gjorts upp. Man är på gång med att teckna 
sponsoravtal med olika företag. Tips om företag att tillfråga efterfrågas. Affe, Roger, Per, Bertil 
och Frida ingår just nu i denna sektor. Första sponsoravtalet är tecknat med Stallbyggen, det är ett 
ingående sponsoravtal där vi supportar angående val av sortiment angående hundartiklar. Utöver 
sponsringen kommer det att vara ett startpaket med värde av ca 400-500 kr till deltagare på kurser. 
Träningsvästar med tryck till instruktörer kommer att subventioneras.  

 
i) Hundungdom Nybörjarkurs i agility är precis avslutad. Tävling 28/4 har genomförts i ösregn. 

Trots detta många tappra och nöjda deltagare. 430 starter. Det kommer att genomföras en klass 2 
tävling till hösten. De kommer att erbjuda agilitykurs i sommar, ban och handlingkurs. Denna är 
redan fullsatt och det finns personer på reservplatser.  
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j) Anläggning och kök. Städlistan uppfylls dåligt, vi diskuterar olika alternativ för att påminna om 

städningen. Det kanske räcker att dela städlistan lite oftare på facebook, ev också att tagga dem 
som är på listan.  
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Nästa medlems möte 2019-10-02 kl 19.00. 
 

l) Distriktsmöte Frida och Fia har varit på möte, Anna kommer att gå in på en ordinarie plats. De 
gick bl a genom kongresshandlingarna. En grupp kommer att arbeta med olika sätt att 
marknadsföra klubbarna inom distriktet, Sbg BK har bemannat denna grupp. Är fler intresserade 
att vara med kan man anmäla intresse. Frida informerar även vad som diskuterades på 
ordförandekonferens.  
 

m) VU-rapporter Inga 
 
§ 10 Träningshall Vi diskuterar förslag på poängsystem där utfört arbete för klubben genererar tid i 
Hallen. Varje sektor tar hand om och fördelar poäng till sina deltagare. Detta system startar 1 augusti 
2019.  
 

4:4 Anna köper in och organiserar en bok att lägga på klubben där man skriver in de poäng man 
genererat.  

4:5 Frida, Bengt och Affe utvärderar bokningssystemet för att se om detta fungerar för oss och hur 
detta kan kopplas till poängsystemet.  

4:6 Frida får i uppdrag att skriva rent listan för poängsystemet, detta tas upp igen på nästa styrelsemöte. 

 
§ 11 Övriga frågor  
Nästa möte 8/8 kl 18:30. Frida fixar fika.  
 
§ 12 Mötets avslutning 
 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  

 
Justeras 

 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 
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Justeringsperson Nellie Hansson Justeringsperson Bengt Johnsson  

4 


