
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2 
Datum:2020-02-19 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Nellie Hansson 
Anna Strandberg 
Maria Nordstedt 
Fia Olofsson 
Johanna Hedlund 
1:a Ingrid Malmström 
2:a Jill Borgstedt Lind 

 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Maria N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Alf Koch Bengt J har anmält förhinder, alla är därmed röstberättigad på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-01-14 och 2020-02-08 
8:1, 9:1 och 9:2  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 

 

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

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

 
 

§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för  inkommande skrivelser.  
 
§ 7 Utgående skrivelse 
Inga utgående 
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§ 8 Sektorer och förtroendeposter 
 

2:1 Johanna får i uppdrag att forma en sektor med inriktning mot olika hundaktivieteter, med namnet 
Aktivitetssektorn.  

 
 
§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Frida redogör för ekonomin.  
 

2:2 Fia får i uppdrag att vara ansvarig för uthyrning av klubbstuga och appellplan. 

 
b) RUS MH 28-29 mars, figurantutbilding pågår.  

 
c) Utbildningssektor   Nybörjarkurs nivå 1 och Instruktörsutbildning pågår, valpkurs startar i slutet 

av mars. 
 

2:3 Utbildningsektorn får i uppdrag att se över och köpa in vad som behövs i material till träning; 
apportbockar, hopphinder och dylikt.  

 
 

d) Tävlingssektor Ingen rapport. Tävlingshinder från SM är på gång till oss.  
 

e) Tjänstehundssektor Inget att rapportera 
 

f) Rallysektor Inget att rapportera 
 

g) IT/Web sektor Arbetet fortskrider, vissa förändringar är på gång 
 

2:4 Johanna får i uppdrag att förbereda för fotografering på nästa styrelsemöte, bilder för hemsida och 
klubbstuga.  

 
h) PR/Info/Sponsring Inget nytt 

 
i) Hundungdom Blåbärstävling nästa söndag 1mars, inbjudan är på gång. Det kommer att vara två 

öppna klasser. Ansökan om lydnadstävling, dubbel startklass, 26 april är anmäld. Agilitytävling 
31 maj, dubbel klass 2 är klar. Inga kurser till våren, man kommer att satsa på tävlingarna.  

 
j) Anläggningsektor Kök kommer om ca två veckor. Offert för renovering av toalett är på gång 

men inte helt klar.  
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Inget 
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l) Distriktsmöte.Inga 
 

m) VU-rapporter Inga 
n) Styrelsedokument Vi går igenom dem.  

2:5 Frida får i uppdrag att göra av styrelsen fastställda revideringar gällande  styrelsedokumenten.  

 
 

 
§ 10 Hänskjutna punkter från konstituerande 2020-02-08 

§ 6 Val av distriktsombud samt ersättare.  
 

2:6 Frida Elofsson, Ingrid Malmström och ersättare Fia Olofsson 

 
 
§ 8 Rapportering av distriktsombud och styrelse till distrikt 
 

2:7 Ingrid får i uppdrag att rapportera distriktsombud och styrelse  till distriktet 

 
§ 9 Kommande medlems/års-/styrelsemöten under 2020. 
 

 

2:8 Beslut angående tider för: Medlemsmöte mån 2020-05-11, kl 19.00, mån 2020-10-05 kl 19.00 samt 
Årsmöte lör 2021-02-06 kl 15.00. 

 
§ 11 Genomgång av sektorer och representanter för Sölvesborgs brukshundklubb 2020. 
 

2:9 Följande får i uppdrag att sköta kontakter med sektorer och utse sammankallande: RUS - Alf 
Karlström, Utbildningssektor - Anna Strandberg, Tävlingssektor - Ingrid Malmström, 
Tjänstehundssektorn  - Alf Karlström, Rallysektorn - Frida Elofsson, IT-sektor - Johanna Hedlund, 
PR/Info/Sponsring - Frida Elofsson, Hundungdom - Nellie Hansson, Anläggningssektorn - Jill Borgstedt 
Lind  

 
 

 
§ 11 Övriga frågor  
Info, datum för Trivselpromenad 15/3 kl 11.00, 20kr fika ingår. , Johanna organiserar detta, via 
Aktivitetssektorn.  
 

2:10 Johanna får i uppdrag att komma med förslag till inköp av material att sysselsätta barn med, t ex 
barn som följer med föräldrar på kurs eller träning.  
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2:11 Johanna får i uppdrag att komma med förslag på hur en “köp och sälj” hylla eller pärm skulle 
kunna fungera.  

 
Nästa styrelsemöte 23 mars kl 18.30.  
 
 
§ 12 Mötets avslutning 
 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 
 
 
 
 

 
Justeras 

 
 
 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 
 
 
 
 

Justeringsperson Maria Nordstedt 
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