
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2 
Datum:2020-03-23 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Nellie Hansson 
Anna Strandberg 
Maria Nordstedt 
Fia Olofsson 
Johanna Hedlund 
Bengt Jonsson 

 
§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 K, Ingrid L, Ingrid M och Jill B har anmält förhinder. Alla är därmed röstberättigade på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-03-23 
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 

 

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

 

2:4 Johanna får i uppdrag att förbereda för fotografering på nästa styrelsemöte, bilder för hemsida och 
klubbstuga.  
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2:5 Frida får i uppdrag att göra av styrelsen fastställda revideringar gällande  styrelsedokumenten.  

 

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

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

a) Ekonomi  Bengt redogör för ekonomin.  
Hyresavtalet diskuterades 
 

3:1 Frida och Fia får i uppdrag att se över hyresavtalet 

  
b) RUS MH 28-29 mars ställs in. MH planeras i nuläget vara 4-5 juli. Figurantutbilding pågår.  

Ingen info angående ny sektor. 
 

c) Utbildningssektor  All kursverksamhet är stoppad tom 30 april. Dock fullföljs den pågående 
Allmänlydnad nivå 1. 
 
Sammankallande Fia Olofsson, sektorn består i övrigt av Anna Strandberg, Maria Nordstedt, 
Ingrid Lundh och Alf Karlström. 

 
d) Tävlingssektor  

Vi har fått förfrågan från Olofströms BK om att hyra ut anläggningen för nose work-tävling. Vi 
inte tillmötesgå deras önskemål. 
  
Ingen info angående ny sektor. 
 

3:2 Frida får i uppdrag att besvara Olofströms förfrågan 

 
e) Tjänstehundsektor Ingen info angående ny sektor. 

 
f) Rallysektor Arbete pågår med bildande av sektor. 

 
g) IT/Web sektor Sammankallande Johanna Hedlund, sektorn består i övrigt av Frida Elofsson och 

Marie Kinder Nilsson. 
 

h) PR/Info/Sponsring Arbetet pågår med bildande av sektor. 
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i) Hundungdom Lydnadstävlingen den 26/4 ställs in med anledning av Sölveborgs 

brukshundklubbs beslut om att ställa in verksamhet med anledning av coronaviruset. 
 

j) Anläggningssektor Köket har kommit. Offert för renovering av toalett är på gång men inte helt 
klar. 
 
Sammankallande Jill Borgstedt Lind, sektorn består i övrigt av Maria Nordstedt, Sven 
Hemmingsson, Kristina Jönsson och Ylva Karlström. 
 

k) Aktivitetssektorn En trivselpromenad har anordnats, med mycket god uppslutning. Fler 
aktiviteter planeras, men sektorn avvaktar med tanke på läget som är. 

 
Sammankallande Johanna Hedlund, sektorn består i övrigt av Elisabeth Jacobsson och Jenny 
Hedlund. 
 

l) Medlemsmöte/Årsmöte  Medlemsmöte 11/5 
 

m) Distriktsmöte. Fia och Ingrid har varit på distriktsmöte. Fia informerar om vad som sades. 
 

n) VU-rapporter 18/3 Beslut angående COVID-19: All verksamhet ställs in tom 30/4.  
23/3: vi lättar lite på beslutet. Organiserade träningsgrupper och trivselpromenader får genomföras 
utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 
§ 11 Övriga frågor  
 
Nästa styrelsemöte 20 april kl 18.30.  
 
§ 12 Mötets avslutning 
 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  

 
 

Justeras 
 

 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Anna Strandberg 

 
 
 
 
 
 

Justeringsperson Maria Nordstedt 
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