
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 7 
Datum: 2019-11-06 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Anna Strandberg 
Nellie Hansson 
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 
Bengt valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Alf, Sofie och Maria  har anmält förhinder och Daniel saknas, alla är därmed röstberättigad på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 201909-25 samt medlemsmöte 2019-10-03 
4:1, 4:5 och, 6:1 - 6:3 är avklarade 
 

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

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

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för  inkommande skrivelser.  
 
§ 7 Utgående skrivelser 
Skrivelse till kommunen angående byggnation Vita hall. 
 
§ 8 Kommittéer och förtroendepost 
Inte aktuellt med nya just nu. 
 
§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Bengt redogör för ekonomin.  
 

b) RUS MH har genomförts med 2 dagar med totalt 16 dagar. Utbildning av figuranter har skjutits 
fram till 2020. Nya regler 1 januari, möte kommer att bokas med figuranter, beskrivare och 
testledare.  
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c) Utbildningssektor Många sökande till våra kurser, vi har instruktörer som ställer upp. Just nu 

pågår Rally tävlingsinriktning, Brukslydnad, Allmänlydnad nivå 2. Valpkurs avslutades förra 
veckan. Nästa vecka startar allmänlydnad  nivå 1 ca 20 deltagare, fyra instruktörer. Pizzakväll för 
instruktörer inbokad 27/11 kl 18.00, där vi kommer att utvärdera kurser samt planera för kurser 
2020.  

 

7:1 Ylva och Rebecka beviljas att gå fortsättningskurs i Specialsök.  

7:2 Alf får i uppdrag att ta ett samtal med förare angående en händelse på kurs.  

 
d) Tävlingssektor Rallytävling nybörjare genomförd, fortsättning och avancerad klass ca 80 

deltagare.  
 

e) Tjänstehundssektor Kurs är avslutad, certprov genomförs till helgen.  
 

f) Rallysektor Kurs pågår och säsongens tävlingar är avklarade. Organiserad träning på tisdagar 
pågår.  

 
g) IT/Web sektor.. Visst strul med kursanmälningar som inte kommer fram till utbildningssektorn. 

Vi kommer att undersöka saken närmare.  
 

h) PR/Info/Sponsring. Frida håller på med ansökan till Sölvesborg Mjällby sparbank, samt Ivetofta 
Sparbank.  

 
i) Hundungdom Lydnadstävling genomförd med 18 deltagare i två grupper. Nybörjar agilitykurs är 

avslutad. Nästa medlemsmöte 8 december.  
 

j) Anläggningsektor Det jobbas på med ett förslag till renovering av köket, 20/11 möte i sektorn 
angående detta.  
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Nästa årsmöte 2020-02-08 kl 15.00.  
 

7:3 Ingrid får i uppdrag att skicka ut påminnelse till sektorerna angående deras redovisning inför 
årsmötet.  

 
 

l) Distriktsmöte 20191002. Frida och Fia informerade om mötet.  
 

m) VU-rapporter Inga 
 

 
§ 10 Träningshall Vi diskuterar frågor angående poängsystemet.  
 

2 



 

7:4 Frida får i uppdrag att sammanställa information angående poängsystemet.  

7:5  Frida får i uppdrag att sätta upp förutsättningarna för poäng i “Poäng-boken”. 

7:6 Bengt får i uppdrag att byta bokningssystem.  

 
 
 
§ 11 Övriga frågor  
 
Vi diskuterar hur bebyggelse skulle påverka vår verksamhet. Vi håller på med en revidering av skrivelse 
till Sölvesborgs Kommun, där vi skriver tillsammans med Sölvesborgs Ridklubb.  
 
 

7:7 Frida får i uppdrag besvara distriktets enkäter.  

 
 
Nästa möte 12/1§2  kl 18:30. Anthon fixar fika.  
 
§ 12 Mötets avslutning 
 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 
 
 
 

 
Justeras 

 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 

Justeringsperson Bengt Jonsson  
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