
 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3 
Datum:2020-04-20 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Anna Strandberg 
Fia Olofsson 
Johanna Hedlund 
Bengt Jonsson 
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 
Fia Olofsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Alf K, Ingrid L, Ingrid M, Maria N och Nelly H har anmält förhinder. Alla är därmed röstberättigade på 
mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-03-23 
 2.5 avklarad 
 

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. Kvarstår 

 

2:4 Johanna får i uppdrag att förbereda för fotografering på nästa styrelsemöte, bilder för hemsida och 
klubbstuga. Kvarstår 
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2:7 Ingrid får i uppdrag att rapportera distriktsombud och styrelse  till distriktet 

 

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

 
§ 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.  
  

b) RUS Sektorn arbetar inför kommande MH 
Sammankallande Bertil, sektorn består i övrigt av Rebecka Nielsen 

 
c) Utbildningssektor Utbildningssektorn har haft möte. Det är många som står på kö för att gå kurs. 

I augusti planeras två helgkurser - en med Åsa Sellidj och en med Frida Wallén 
 

4:1 Styrelsen beslutar att starta kursverksamheten igen. Max 8 deltagare och ingen teori/fika inomhus. 

 

4:2 Styrelsen beslutar att, tillsammans med Karlshamn BK, ansöka om pengar från SM-fonden till en 
kurs med Åsa Sellidj i augusti  

 

4:3 Styrelsen beslutar att, utbildningssektorn får i uppdrag att ansöka om pengar från SM-fonden till 
helgkursen i augusti med Frida Wallén 

 
d) Tävlingssektor  

Ingen info angående ny sektor. 
 

e) Tjänstehundsektor  
Sammankallande Jörgen Blixt 
 

f) Rallysektor  
 

4:4 Då det i nuläget inte finns ideell kraft att bedriva rallysektorn beslutar styrelsen att sektorn läggs 
ned. Utbildningssektorn får därmed i uppdrag ta över utbildningsrelaterade frågor. 
Tävlingssektorn får i uppdrag att ta över hanteringen av rallytävlingarna (ansöka om tävlingar och utse 
ansvariga för tävlingar) 
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g) IT/Web sektor Försöker få medlemmar att skicka in bilder. 

 
h) PR/Info/Sponsring Arbetet pågår med bildande av sektor. 

 

4:5 Johanna får i uppdrag att anmäla klubben till XL-hjälpen 

 
i) Hundungdom Ingen rapport 

 
j) Anläggningssektor Arbete pågår 

 
k) Aktivitetssektorn Sektorn har satt upp en aktivitetsrunda runt planen.  

Hopphinder för barn har kommit. 
Trivselpromenad, kul med hund och vårrace flyttas fram. 
Tipspromenad planeras.  
 

l) Medlemsmöte/Årsmöte  Medlemsmöte 11/5 
 

4:5 Styrelsen beslutar att medlemsmötet den 11/5 ställs in. Ett medlemsutskick med information 
kommer istället att göras  

 
m) Distriktsmöte  

 
n) VU-rapporter  

 
§ 11 Övriga frågor  
 
Nästa styrelsemöte 8 juni kl 18.30.  
Jill fixar fika 
 
§ 12 Mötets avslutning 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 

 
Justeras 

 
 

 
Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Anna Strandberg 

 
 

 
 

Justeringsperson Fia Olofsson 
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