
  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 6 
Datum:2020-09-12 
Tid: 16.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Maria Nordstedt 
Fia Olofsson 
Johanna Hedlund 
Ingrid Malmström 
 

 
§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, Anna, Nellie, Bengt och Jill har anmält förhinder. Alla är därmed röstberättigade på mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-06-08 
4:3, 4:5, 5:2, 5:4 och 5:5 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 

 

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

5:3 Frida får i uppdrag att kontakta Affe och Roger angående västar med tryck till instruktörer 
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§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  
 
§ 7 Utgående skrivelse 
Utskick kommunen angående spårmarker.  
 
§ 8 Sektorer och förtroendeposter 
Inga önskemål 
 
§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Frida redogör för ekonomin.  
 

6:1 Alf får i uppdrag att söka bidrag från olika institutioner, t ex kommun, sparbank och 
Balkenhausenfonden.  

 
  

b) RUS MH på gång 26,27/9 i september, 17,18/10 i oktober och 31/10 och 1/11. 
 

c) Utbildningssektor Rallykurs och Valpkurs håller på nu. Allmänlydnad 1 och allmänlydnad 2 
startar i oktober. Ytterligare en valpkurs kommer att starta i december. Instruktörsträff måndag 
19/10 kl 18:30, klubben bjuder på pizza.  

 

6:2 Utbildingssektorn får i uppdrag att se över olika sätt att motivera instruktörer att hålla kurs.  

6:3 Styrelsen beslutar att godkänna friskvårdskurs för hund till Maria Nordstedt. Utbildingssektorn får i 
uppdrag att söka pengar till detta från SM-fonden.  

6:4 Styrelsen beslutar att vid nyutbildade instruktörer finns ett motkrav att hålla två kurser.  

 
 

d) Tävlingssektor Vid möte i somras fattades beslut om att genomföra planerade tävlingar under 
hösten, spårtävling LK och HK 19/9 samt appell spår 3/10. Rallytävling 20/9 och 24/10. 
Lydnadstävling 25/10. Det planerades även för 2021 tävlingar; LK och HK spår 10/4, 11/4 Elit 
spår. Sök alla klasser 8/5 samt appell spår 2/10. Rallytävlingar 24/4, 18/9 samt 23/10.  

 
e) Tjänstehundssektor Inget att rapportera 

 
f) IT/Web sektor Jättefin bra uppdaterad hemsida.  

 
g) PR/Info/Sponsring Inget mer än det redan diskuterade.  

 
h) Hundungdom Lydnadstävling 25/10 
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i) Anläggningssektor Diskuterades att som förslag att sätta galler för fönster i samband med 

reparation. Kamera uppsatt utanför klubbstugan. Fixardag 17/10. Lekplatsen behöver ses över, 
säkerhet.  

 

6:5 Bengt får i uppdrag att kontakta försäkringsbolag och att ha en dialog med Sven angående skador 
efter inbrott.  

6:6 Jill får i uppdrag att göra en checklista för hur man gör om man råkar utlösa larm och sätta upp vid 
larmdosan innanför ytterdörren.  

 
 

j) Aktivitetssektor Aktivitetskurs genomförd i somras, där alla har fortsatt på andra kurser efteråt. 
Det har genomförts trivsel promenader. En höstaktivitet håller på att planeras. Nej från XL 
hjälpen, vi fick inga bidrag till en hund parkourpark.  
 

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

6:7 Beslut att medlemsmötet okt 2020 ställs in. Fia får i uppdrag att skriva samman information om det 
inställda mötet samt att synpunkter eller funderingar kommer in innan 30/9.  

6:8  Frida får i uppdrag att skriva medlemsbrev som publiceras på hemsidan.  

 
 

l) Distriktsmöte Nästa möte 6/10.  
 

m) Kongresshandlingar Vi går igenom kongresshandlingarna.  
 

n) VU-rapporter Inga 
 
§ 10 Övriga frågor  
 
 

6:9 Styrelsen beslutar att bjuda in hela HU-styrelse, där vi avsätter en stund för att diskutera hela deras 
verksamhet.  

 
 
Nästa styrelsemöte 12/10 kl 18:30- 20:30 
 
 
§ 11 Mötets avslutning 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
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Justeras 
 

 
 

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 

 
 

Justeringsperson Fia Olofsson 
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