
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5 
Datum:2020-06-08 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Bengt Jonsson 
Anna Strandberg 
Fia Olofsson 
Johanna Hedlund 
Maria Nordstedt 
Ingrid Malmström 
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 
Anna S valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
§ 3 Röstberättigade 
Nellie och Alf  har anmält förhinder. Alla är därmed röstberättigade på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-04-20 
2:3, 2:4, 2:7, 3:1, 4:1, 4:2 och 4:4 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 

 

4:3 Styrelsen beslutar att, utbildningssektorn får i uppdrag att ansöka om pengar från SM-fonden till 
helgkursen i augusti med Frida Wallén, kvarstår 
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4:5 Styrelsen beslutar att medlemsmötet den 11/5 ställs in. Ett medlemsutskick med information 
kommer istället att göras, kvarstår  

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

a) Ekonomi  Bengt redogör för ekonomin.  
 

5:1 Hyresavtal av Grillkåtan sägs upp, eftersom den ej är fungerande. Frida får detta uppdrag.  

5:2 Bengt får i uppdrag att kontrollera att hallen-mailen fungerar.  

 
  

b) RUS Inga uppdateringar 
 

c) Utbildningssektor Sektorn jobbar på för att försöka lösa så att så många kurser som möjligt 
kommer igång. Planen är också att kunna framförhållning med höstens kurser.  
 

d) Tävlingssektor Det är snart dags att ansöka om vårens tävlingar.  
 

e) Tjänstehundsektor Inget att rapportera 
 

f) IT/Web sektor Vi diskuterar vikten av att ha aktuell information på hemsidan.  
 

g) PR/Info/Sponsring  Diskussioner pågår med kommunen.  
 

5:3 Frida får i uppdrag att kontakta Affe och Roger angående västar med tryck till instruktörer.  

 
 

h) Hundungdom Organiserad agilityträning är på gång. Nya hinder är inköpta.  
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i) Anläggningssektor Påminner om fixardagar, två lördagar på rad. Det finns en lista i klubbstugan, 
man kan utföra arbete på annan dag också.  
 

5:4 Frida får i uppdrag att köpa in nya brandvarnare, med möjlighet till sammankoppling.  

 
 

j) Aktivitetssektorn Kul med tipsrunda, fler är på gång. Det kommer ett prelimärt program inför 
hösten. Förslag att ha hundloppis i hallen, med bara hundprylar även för allmänheten.  
 

k) Medlemsmöte/Årsmöte  Medlemsmöte mån 2020-10-05 kl 19.00  

5:5 Frida får i uppdrag att skriva medlemsbrev som publiceras på hemsidan.  

 
 

l) Distriktsmöte Inget nytt, vårens möte inställt.  
 

m) VU-rapporter Inga 
 
§ 11 Övriga frågor  
 
Nästa styrelsemöte lördag 12/9  kl 16:30  
Hemma hos Frida, som fixar mat till oss.  
 
§ 12 Mötets avslutning 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 

 
Justeras 

 
 

 
Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 

 
 

Justeringsperson Anna Strandberg 
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