
  

 

Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 9 
Datum:2021-01-11 
Tid: 18.30 
Plats: Klubbstugan 
Närvarande: Frida Elofsson 

Ingrid Lundh 
Bengt Jonsson 
Fia Olofsson 
Anna Strandberg 
Maria Nordstedt 
Johanna Hedlund 

 
 

§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 Karlström  har anmält förhinder, Jill, Ingrid och Nellie saknas. Alla är därmed röstberättigade på 
mötet.  
 
§ 4 Fastställande av dagordning.  
Fastställs  
 
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2020-12-07 
7:5, 8:1, 8:2 och 8:3 avklarade 
 

 
§ 6 Inkommande skrivelser 
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.  
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4:2 Bengt och Frida får i uppdrag att se över elavtalet, kvarstår  

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

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

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

8:4 Fia undersöker hur det skulle kunna fungera med medlemsutskick, kvarstår  

8:5 Bengt får i uppdrag att köpa in en ny projektor och högtalare/puck, kvarstår  



  

 

Inbjudan skrivareutbildning Rally 
Tider inbokade Rally domarutbildning 
 
§ 7 Utgående skrivelse 
Inget 
 
§ 8 Sektorer och förtroendeposter 
Inga önskemål 
 
§ 9 Rapporter 

a) Ekonomi  Bengt redogör för ekonomin.  
  

b) RUS Inget att rapportera 
 

c) Utbildningssektor  Diskussioner fortsätter angående arvode för instruktörer. Pågående 
intruktörsutbildning som pausats pga pandemi kommer att återupptas i distriktets regi. Kostnaden 
kommer att uppgå till 2.000 - 2.500kr/ elev. Ansökning till SM-fond kommer att göras av 
utbildningens lärare. 
 

 
 

d) Tävlingssektor  Inget att rapportera.  
 

e) Tjänstehundssektor Inget att rapportera.  
 

f) IT/Web sektor Fungerar alldeles utmärkt.  
 

g) PR/Info/Sponsring Inget att rapportera.  
 

 
h) Hundungdom Inget att rapportera 

 
i) Anläggningssektor Köksinredning är på gång att monteras, ny städlista är klar.  
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9:1 Styrelsen fattar beslut att tillåta instruktör att hålla kurs med max 8 personer inkl instruktör, 
enligt SBK:s riktlinjer. Betalning. 150kr/tillfälle till hallens swish. 

9:2 Bengt meddelar kursdeltagare angående kurs som avbröts, de erbjuds 2 kostnadsfria tillfälle 
på ny kurs.  

9:3 Johanna får i uppdrag att hjälpa till med inköp av klubbkläder.  

9:4 Frida och Fia får i uppdrag att köpa in nya gardiner och lite annat. 



  

 

 
j) Aktivitetssektor Inget att rapportera. Det finns planer och idéer.  

 
k) Medlemsmöte/Årsmöte  Årsmöte lör 2021-02-06 kl 15.00, blir digitalt.  

 
 

l) Distriktsmöte Inget att rapportera 
 

m) VU-rapporter Inga 
 
§ 10 Övriga frågor  
 
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet direkt efter årsmötet 
Mötet körs digitalt.  
 
§ 11 Mötets avslutning 
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.  
 

 
Justeras 

 
 

 
Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

 
 

 
 

Justeringsperson Fia Olofsson 
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9:5  Ingrid får i uppdrag att informera om att mötet blir digitalt och att erbjuda ett mindre antal 
personer att vara med på plats, med föranmälan.  

9:6 Fria och Maria ser till att de tekniska frågorna fungerar. Skickar länk via adresslista medlem 
online. 

9:7 Ingrid meddelar när styrelse dokumenten är klara för underskrift 

9:8 Avtackningar, presentkort interflora 4st. Ingrid fixar.  


