
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5 
Datum: 2019-08-08 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Bengt Johnsson 
Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
Maria Nordstedt 
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 
Fia Olofsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Anthon N, Nellie H, Daniel K och Sofie A har anmält förhinder, Fia är därmed röstberättigad på mötet. 
Alf K är frånvarande.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2019-05-23 
3:1, 3:2, 4:3, 2:1, 4:3, 4:4 och 4:6  avklarade 
 

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

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

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

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

a) Ekonomi  Bengt redogör för balans och resultatrapport.  
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b) RUS Bengt och Fia informerar om nästa MH 1/9 och sen 19-20/10. Tre MH är genomförda.  
 

c) Utbildningssektor Kurser som startar 14/8 Rally nybörjare, 15/8 Allmänlydnad nivå 1 12 
deltagare, 19/8 Valpkurs 16 deltagare, 4/9 Startklass, 17/9 Specialsök, aug/sept introduktion spår, 
14/10 Tävlingskurs Rally, okt Allmänlydnad nivå 2, Valpkurs oktober. Frida rekommenderas av 
styrelsen att gå tävlingssekreterarutbildning för Rally och Tävlingslydnad.  
 
Vi förbereder för en träningshelg i september 27-29/9, anmälan är bindande kostnad 200 kr/mat. 
Grillar korv på fredag kväll och catering på lördagen.  
 

5:1 Maria skriver en annons till hemsida, klubb och fb. Ingrid fixar catering. Fia köper grillkorv 
och andra tillbehör.  

5:2 Mötet beslutar att Ylva och Rebecka får gå kompletterande kurs till specialsöket, en 
nosework utbildning.  

 
 

d) Tävlingssektor Fia berättar att de ska ha ett möte 5/9 för att styra upp tävlingarna appell och rally 
21/9. Planer är på gång för Modprov 2020 i Karlshamn, Sbg BK är medarrangör.  Roger och 
Bengt har påbörjat tävlingsledarutbildning.  
 

5:3 Frida får i uppdrag att kontakta Leif Borgenlöv angående intresse av att Maria och Ingrid 
utbildas till tävlingssekreterare. 

 
e) Tjänstehundssektor ingen rapport. 

 
f) Rallysektor två kurser i höst, två tävlingar i höst. Frida ska gå tävlingssekreterareutbildning. 

Skrivare sökes. Samarbete håller på att inledas med Olofströms Brukshundklubb angående träning 
och träningstävling på varandras klubbar.  

 
g) IT/Web sektor Möte med IT nästa vecka. Fler uppdateringar på gång, framför allt angående 

kurserna. Tänk på att alla aktiviteter måste in  i kalendern.  
 

h) PR/Info/Sponsring. Ett samarbete med Stallbyggen är på gång, bland annat angående västar till 
kursledare. Mer sponsorarbete pågår.  

 
i) Hundungdom agilitytävling på gång 15/9, medlemsmöte 1/9 kl 16.00.  

 
j) Anläggning och kök Maria informerar om prisuppgifter för speglar till hallen, 1840/m2.  

 

5:4 Maria får i uppdrag att beställa skylt angående rökförbud med hänvisning till annan plats.  

 
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Nästa medlemsmöte 2019-10-02 kl 19.00.  
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l) Distriktsmöte inget. Nästa möte 1/10 kl 19.00.  

 
m) VU-rapporter Inga 

 
 
§ 10 Träningshall Mötet beslutar att förslaget på poängsystem börjar att gälla fom 1/8 2019.  
 
§ 11 Övriga frågor  
Nästa möte 18/9  kl 18:30. Fia fixar fika.  
 
§ 12 Mötets avslutning 
 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 
 
 
 

 
Justeras 

 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 

Justeringsperson Fia Olofsson  
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