
  Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3
Datum:2021-05-17
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan/web Zoom
Närvarande:

Ordförande Frida Elofsson
Vice ordförande Anna Strandberg
Sekreterare Ingrid Lundh
Kassör Anton Gustavsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Bengt Jonsson
Ledamot Johanna Hedlund
Ledamot Fia Olofsson
1:a suppleant  Ingrid Malmström

2:a suppleant Rebecka Nielsen

§1 Mötets öppnande
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Maria Nordstedt valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Nellie har anmält frånvaro, suppleant 1 Ingrid Malmström är därmed röstberättigad.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2021-03-15
4:2, 1:5, 2:2 och 2:4 avklarade

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

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

2:1 Fia och Frida får i uppdrag att ändra anmälningsformulär i enlighet med GDPR

2:3 Anläggningssektor får i uppdrag att ta in offert för renovering av stora toaletten
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§ 6 Inkommande skrivelser
Inget

§ 7 Utgående skrivelse
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Inga önskemål

§ 9 Rapporter
a) Ekonomi

Anton redogör för ekonomin. Nytt swish-telefonnummer ska fixas, där man endast kan betala för varor över
20kr. Andra betalningar sker med kontanter.

3:1 Maria och Anton får i uppdrag att se över att söka pengar för förlorad inkomst under Corona pandemin.

3: 2 Anton får i uppdrag att skaffa nytt telefonnummer för swish.

b) RUS Rebecka Nielsen är sammankallande. Tre MH är på gång i 3-4 juli samt 17 oktober.

c) Utbildningssektor Fia Olofsson är sammankallande. Medlemmar i sektorn har gått instruktionskurs för
studiefrämjandet. Sektorn kommer att informera kursledare angående hur man signerar kurser, papperslistor
kommer att försvinna. Utomhusverksamhet kan starta upp igen, nya restriktioner gäller att max 8 personer kan
träffas. Vill man hålla kurs så är det välkommet. Två intensivkurser valp är genomförda med nöjda deltagare
eftersom de får mycket tid med instruktör.

3:3 Utbildningssektorn får i uppdrag att se över hur man kan lösa valpkurserna med hänsyn till de nya
restriktionerna.

d) Tävlingssektor Ingrid Malmström är sammankallande. Tävlingssektorn satsar på att kunna genomföra två
tävlingar i höst; appelltävling lö-sö samt en söktävling alla klasser i oktober.

e) Tjänstehundssektor Jörgen Blixt är sammankallande. Anlagstest för patrullhundskurs i Blekinges regi kommer
att genomföras 5 juni i Karlshamn. Anmälan senast 27 maj. Kontrollantutbildning, som Anette och Jörgen vill
gå är framflyttad till 2022.

f) IT/Web sektor Johanna Hedlund är sammankallande. Det som kommer in publiceras. Arbete pågår med att
förnya hemsidan.

g) PR/Info/Sponsring Frida Elofsson är sammankallande. Händer inget just nu.

h) Hundungdom. Nellie Hansson representerar HU, inte närvarande och ingen rapport avlämnad.

2



i) Anläggningssektor Fia Olofsson är sammankallande. Staketet på planen behöver renovering, brädor och
muttrar/bultar behöver bytas. Styrelsen diskuterar alternativa staket. Sektorn har även sett över och förändrat
poängsystemet för att tillgodoräkna tid i hallen. Just nu, fram till sista december, är det extra förmånligt med
poäng som kan användas för hallhyra.

3:4 Anläggning får i uppdrag att påbörja renovering av staket, ta bort det värst skadade och snygga till annons
skyltar.

j) Aktivitetssektorn Johanna Hedlund är sammankallande. Aktivitetsrunda är genomförd. Det finns ett samarbete
mellan SKK, Agria och Hundstallet för att genomföra promenad digitalt - hundpromenaden. I september ska
SBKs hundmarsch samordnas.

k) Medlemsmöte/Årsmöte Nästa medlemsmöte 20/6 kl 17:00, detta kommer att köras digitalt.

3:5 Ingrid får i uppdrag att skriva kallelse till medlemsmötet, med anmälan till speciell adress.

3:6 Frida får i uppdrag att skicka ut denna kallelse till alla medlemmar.

l) Distriktsmöte Frida har varit och berättar om olika satsningar som är på gång för bruksgrenarna,
Brukssatsningen, samt för digital marknadsföring.

m) VU-rapporter Inga

§ 10 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte  16/8 kl 18:30. Frida skickar länk via Zoom, det finns också alternativ att vara på klubben.

§ 11 Mötets avslutning
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Maria Nordstedt
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