
Sölvesborgs brukshundklubb 
Medlemsmöte 
 
 
Datum: 2019-10-02 kl. 19.00 
Plats: Klubbstugan i Sölvesborg 
Delges: anslås på hemsidan 
14 personer närvarade 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Frida Elofsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.  

 
§2 Fastställande av röstlängd 

Enhälligt beslut om att avvakta i frågan till (om) votering blir aktuell.  

 
§3 Val av mötesordförande 

Frida Elofsson valdes till mötesordförande.  

 
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare 

Ingrid Lundh anmäldes som protokollförare.  

 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare 

Maria Nordstedt och Roger Nilsson valdes till justerare och tillika rösträknare.  

 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt 

Samtliga personer som deltog i mötet hade närvaro- och yttranderätt.  

 
§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 

Medlemmarna är eniga om att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp av hemsida 

och facebook samt via information på anslagstavla i och utanför klubbstugan.  

 
§8 Fastställande av dagordningen 

Dagordning godkändes och fastställdes.  

 
§9 Information från styrelsen  

Frida Elofsson redogör för styrelsens arbete som handlat om att förvalta klubben i huvudsak. 

Den operativa verksamheten sker i sektorer och kommittéer. Låssystem är utbytt, hallen är 
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kvar men på gång. Vi har fått offert på speglar som ska behandlas vid kommande 

styrelsemöte. Poängsystemet för att hyra hallen är framarbetat och igång. Vi håller på att 

jobba på hur bokningssystem och poängsystem ska samfungera. Träningsläger är genomfört. 

Vi har tagit beslut om att sätta upp skyltar för rökförbud.  

 
§10 Ekonomisk rapport  

Frida Elofsson går igenom preliminär balans- och resultatrapport.  

 

Mötet beslutar att stänga konto 3066 och 4066, dessa ska läggas på 3030 och 4030. 

 

 
§11 Rapporter från sektorer 

Rally Sofie Andersson berättar att organiserad träning pågår varannan tisdag. Tävling 

genomförd 21/9, 120 starter nästa tävling 26/10 2019. Nästa års tävlingar är planerade, det ser 

ut ungefär ut som i år. Det planeras en stor påskkup 2020 Blekinge, Blekingedistriktet står 

som arrangör och alla klubbarna deltar.  

Tävling  Roger Nilsson berättar att spårtävling LKL och HKL spår är genomförd. Nästa 

tävling är Spår ELIT 4/4 2020. Modprovet kommer att gå 29,30 och 31/5 2020 med tävlingar 

i svenskskydd, IGP och Mondeoring. Flera Blekingeklubbar går ihop och arrangerar.  Sbg BK 

ska ansvara för avsöket och lydnaden i svenskskyddet.  

Anläggnning/kök  Sven Hemmingsson berättar att sektorn har haft möte där de diskuterat om 

att renovera köket, bland annat att byta ut köksinredningen. Panelen behöver bytas på 

dörrarna, nät ska sättas upp mot hästhagen. Det kommer att bli fixardagar till våren 21/3 samt 

28/3. Lekplatsen ska rivas totalt. Det kommer att behövas en fixardag för att göra vid hallen. 

Det ska kopplas in vatten till hallen. Nya planen är färdig anlagd, användes med försiktighet 

första halvåret.  

RUS Bertil Hemmingsson redogör för att ett MH är genomfört, rutinerade funktionärer och 

figuranter får detta att fungera utmärkt. Nästa MH 19-20/10. En figurantutbildning och 

instruktörsutbildning är utlyst datum: 15,17, 19 och 20/10. 

Utbildning Anna Strandberg berättar om pågående kurser; spårkurs håller på, specialsök 

håller på valpkurs startar i morgon och allmänlydnad 2 startar i slutet av oktober. Fler kurser 

på gång är allmänlydnad 1 och brukslydnad tävling.  Mycket beröm till alla våra instruktörer 
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som leder kurserna. Pizzamöte kommer att utlysas för alla instruktörer och intressenter att 

hjälpa till på kurser.  Ingrid Malmström, Roger Nilsson och Bengt Nilsson kommer att gå 

domarutbildning, Maria och Ingrid ska utbildas till tävlingssekreterare och Frida 

rallytävlingssekreterare.  

Tjänstehund  Sven Hemmingsson redogör för att utbilding är på gång med prov i början av 

november, något ekipage från Sölvesborg.  

IT/web Frida Elofsson redogör för att de är tre som arbetar med denna Frida, Marie K och 

Johanna H. De efterlyser fler som hjälper till med detta. Hemsidan är välbesökt, det är viktigt 

att all information kommer till dem så att den kan publiceras och göras till en levande 

hemsida. 

HU ingen representant från HU här. Frida berättar om agilitytävling som är genomförd. Kurs 

på gång och de har en lydnadstävling 3/11. Jätteduktiga tjejer att arrangera och att hjälpa till 

med att fixa nya appellplanen.  

Studiefrämjandet  Ingrid gör listor för all kursverksamhet, Kina ansvarar för rallyträning. Bra 

om något vill ansvara för träningsgrupperna.  

Sponsor/tävling  Roger Nilsson och Frida Elofsson redogör för sponsorläget. Avtal finns 

klara. Några sponsoravtal är tecknade och fler är på gång.  

Fest Maria Nordstedt redogör för att träningshelg med festkväll är genomförd. Gruppen 

spånar vidare på glögg och lussekatt kväll samt fest vid nästa årsmöte.  

 
§13 Övriga frågor 

Förslag att köpa in hjärtstartare, ev ansöka om bidrag hos Lions 

Förslag att minska ner på vår pappershantering, ev till nästa möte publicera dagordning och 

ekonomisk rapport på hemsida och sen visa dessa via projektor på möte. 

Kläderna ska inventeras, det kommer att komma ut en ny förfrågan för att beställa nya kläder.  

Vi får påminnelse att göra ansökan till olika fonder, t ex Balkenhausen.  

Agility VM i Ystad nästa år.  

Påminner om SBKs policy för socialamedier.  

 

§14 Mötets avslutning  

Ordförande Frida Elofsson tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.  
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Justeras  

 
 

 
Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 
 
 
 
 
 

 
Justerare Maria Nordstedt Justerare Roger Nilsson 
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