
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3
Datum:2022-05-11
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordförande Anna Strandberg 

Vice ordförande Johanna Hedlund
Sekreterare Rebecka Nielsen 
Kassör Anton Gustafsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Ingrid Malmström
Ledamot Nellie Hansson 
Ledamot Catarina Håkansson 
1:a suppleant  Jens Böckman 
2:a suppleant Jenny Hedlund 

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Strandberg 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
Bengt Johnson frånvarande därmed är 1:a suppleant Jens Böckman röstberättigad.
 
§ 4 Fastställande av dagordning. 
Fastställs 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2022-03-30 och konstituerande 2022-05-03
Avklarade: 6:6 3:2  2:1 2:2 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7

6:6 Maria får i uppdrag att göra en checklista för hur man gör om man råkar utlösa larm och sätta upp vid larmdosan 
innanför ytterdörren, avklarad
3:2 Frida undersöker möjligheten att starta en webshop där man gör anmälningar till kurser. kvarstår 

2:1 Styrelsen beslutar att ge Anna Strandberg och Anton Gustafsson fullmakt gentemot Sölvesborg Mjällby    
sparbank. Se bifogad bilaga avklarad

2:2 Beslut om användare av Sölvesborg-Mjällby Sparbanks internetbank. avklarad
            • Styrelsen beslutar att Anton Gustafsson, Anna Strandberg och Marita Jönsson ska vara 
företagsanvändare för   föreningen i Sölvesborg-Mjällby Sparbank. avklarat

2:3 Styrelsen ger sektorerna i uppgift att sammanställa alla sina personregister och maila dessa till Maria 
Nordstedt innan nästa styrelsemöte. Avklarad 

 
2:4 Maria får i uppdrag att uppdatera kontaktlistan till securitas. Avklarat  

2:5 Anna ansvarar för inköp av korv till medlemsmöte. Avklarat
2:6 Rebecka får i uppdrag att skicka ut kallelse till medlemsmöte. Avklarat
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2:7 Anna får i uppdrag att fixa möteshandlingarna.  Avklarat

§ 6 Inkommande skrivelser
Rebecka och Anna redogör för inkommande skrivelser. 
Dokument angående byggandet på vitahall diskuteras.
§ 7 Utskickad post
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Inga önskemål

§ 9   Rapporter
a) Ekonomi  

Anton redogör för ekonomin.
● GDPR

Formulär angående godkännande av hantering av medlemmarnas personuppgifter. 

3:1 Maria får i uppdrag att maila ut dokument angående GDPR som samtliga ska läsa inför nästa 
styrelsemöte. 

● Ekonomisk ersättning alt. annan form av ersättning
Diskuterar körersättning till funktionärer.
3:2 Anton får i uppdrag ta fram ett förslag för ersättning till funktionärer och instruktörer 

b) RUS
Ett planerat MH 14-15 maj och ett 2-3/7 fler planeras.

c) Utbildningssektor
Lördag 28/5 träningsdag för samtliga medlemmar. 
Heldag i specialsök 26/5  

d) Tävlingssektor 
Spårtävling 9-10/4 Söktävling 7/5 Genomförda.
Höstens tävlingar i spår, sök och rallylydnad ansökta. 
Två nyutbildade tävlingssekreterare i bruks. 

e) Tjänstehundssektorn
En utbildning genomförd i distriktet.
Jörgen Blixt fick på distriktsmötet förtjänsttecken i band. 

f) IT/Web sektor
Johanna redogör för sektorn, allt rullar på fint.

g) Hundungdom.
2 pågående agilitykurser nybörjare och fortsättning
 Agilitytävling dubbel klass två den 4/9.
Ansökan om lydnadstävling 18/9 dubbel startklass.
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h) Anläggningssektor  
Vattenutkastet repareras efter vintern
Anläggningssektorn önskar medlemmars koder för att uppdatera städlistan
Fixardag planderad 21/5
Styrelsen beslutar att anläggningssektorn får köpa in nya dörrar till sekretariatet.

3:3 Maria får i uppdrag att kontakta Per Tingstedt angående kameraövervakning på parkeringen

i) Aktivitetssektorn
Påskaktivitet genomförd med ett 30 tal deltagande.
Kämpaslätten kontaktad för eventuell temakväll.

Medlemsmöte Nästa medlemsmöte tisdag 17/5 kl 19:00
Vi bjuder på grillad korv 18.00 

Distriktsmöte
Anna och Ingrid har deltagit på distriktsmöte 
VU-rapporter
Finns inga rapporter.   

§ 10 Övriga frågor 
   Nästa Styrelsemöte 29/6 kl: 18:30

 
§ 11 Mötets avslutning
Anna Strandberg tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat. 

Justeras

Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justeringsperson Maria Nordstedt 
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