
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 8 
Datum: 2019-12-12 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Bengt Jonsson 
Anna Strandberg 
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 
Nellie och Maria  har anmält förhinder, Daniel och Sofie saknas, alla är därmed röstberättigad på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 20191106 
7:1, 7:3  och 7:7 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 

 

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

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

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

7:6 Bengt får i uppdrag att byta bokningssystem. kvarstår 

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

a) Ekonomi  Bengt redogör för ekonomin.  
 

b) RUS Figurantutbildning kommer att genomföras till våren. Just nu håller man på att bygga om 
MH-banorna enligt nya regler.  

 
c) Utbildningssektor Många sökande till våra kurser, vi har instruktörer som ställer upp. Just nu 

pågår allmänlydnad  nivå 1 ca 20 deltagare, fyra instruktörer. Instruktörsmöte har avhållits där bl a 
vårens kurser grovplanerades 

 
d) Tävlingssektor Tre domaraspiranter gör sitt teoretiska prov nästa vecka.  

 

8:1 Styrelsen beslutar att Bengt startar upp ett nytt bankgiro med speciell avsikt för 
tävlingsintäkter.  

 
 

e) Tjänstehundssektor En utbildning avslutad med examination. 
 

f) Rallysektor En kurs genomförd.  
 

g) IT/Web sektor Uppdateringar angående kursverksamhet pågår.  
 

h) PR/Info/Sponsring. Sponsring pågår. Diskussioner pågår angående sponsring i kombination med 
västar för instruktörer.  

 
i) Hundungdom Medlemsmöte har avhållits.  

 
j) Anläggningsektor Förslag angående renovering av kök.  

 

8:2 Styrelsen beviljar anläggningssektorns förslag om renovering av kök, ca 15.000kr 

8:3 Anläggningssektorn anmodas komma med kostnadsförslag för renovering av stora toaletten.  

8:3 Anläggningssektorn beviljas 30.000kr för belysning på appellplanen.  

 
Om vi får ansökt bidrag så byter vi all belysning på appellplanen, ev även lilla appellplanen (RIS).  
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Vi går igenom dokument inför årsmötet.  
 

8:4 Anna, Frida och Fia får i uppdrag att planera för festen som ska vara efter årsmötet. 
Styrelsen beslutar att denna fest med mat bekostas av klubben, medlemsvård.  
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Nästa årsmöte 2020-02-08 kl 15.00.  
 

l) Distriktsmöte.Inga 
 

m) VU-rapporter Inga 
 

 
§ 10 Träningshall Vi avvaktar med förändring av bokningssystemet. Vi avvaktar med beslut om speglar 
till träningshallen, vi prioriterar bättre belysning av appellplanen, ombyggnad av kök samt renovering av 
toalett.  
 
 
§ 11 Övriga frågor  
 
Nästa möte 14/1  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 Bengt Jonsson 
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