
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 10
Datum:2023-01-16
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
Ledarmot Nellie Hansson
Ledarmot Bengt Johnsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Strandberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Bengt Johnsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Samtlig närvarande är röstberättigade.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2022-11-14
Avklarade: 3:2 9:1 9:2 9:3 9:4

3:2 Bengt undersöker möjligheten att starta en webshop där man gör anmälningar till kurser. avklarad

9:1 Anton får i uppdrag att bilda en festkommitte inför jubileumsfesten - kvarstår
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9:2 Anna får i uppdrag att göra ett medlemsutskick med en påminnelse om att betala medlemsavgiften.-
avklarad

9:3 Rebecka år i uppdrag att göra inbjudan till årsmötet. - avklarad

9:4 Anna får i uppdrag att skicka ut förfrågningar kring årets kämpe - avklarad

§ 6 Inkommande skrivelser
- SWTK vill hyra klubbstugan för deras KM i augusti/september klubben beslutar att detta går bra och att
kostnaden blir 2500kr för tre dygn plus 1000 kr agilityhinder.

-Lyckliga tassen har mailat angående ett ”samarbete” styrelsen svarar att vi önskar att hon berättar lite mer för
att vi ska kunna ta ställning.

§ 7 Utskickad post
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Inför verksamhetsåret 2023 avsäger sig Fia Olofsson ansvaret för bokningssystemet. Bengt Johnsson tar över
detta.

§ 9   Rapporter

a. Ekonomi
Anton redogör för ekonomin
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2024

b. RUS
Tre MH helger är planerade 2023 än så länge. 18-19/3 20-21/5 och 1-2/7

c. Utbildningssektor
Al 2 startad
Rallylydnadsmoment dag
Diskussioner kring avtalet med studiefrämjandet
Stort behov av instruktörer till AL 1 och valpkurs
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d. Tävlingssektor
Temakväll kommer till våren för att gå igenom regler i bruks
Sektorn planerar för ett möte för att tillsätta tävlingsledare mm till årets kurser.
19/1 tävlingsmöte för att få tag i folk som vill hjälpa till att arrangera rallytävlingar.
Klubben har två nyutbildade första klassens B domare.

e. Tjänstehundssektorn
Ingen information

f. IT/Web sektor
Ingen info

g. Hundungdom
En pågående utbildning till tävlingsledare
Ev en inofficiell agilitytävling den 2/4
Årsmöte 12/2
En ansökt lydnadstävling den 16/4
Agilitytävling planerad 14/5-23

h. Anläggningssektorn
-Nytt kodsystem till hallen
-Nytt bokningssystem till hallen för att det ska bli enklare för icke medlemmar att hyra hallen.
-Styrelsen beslutar att sätta upp en kamera i klubbstugan som endast filmar när larmet går.
-Per ska påbörja ansökan för att få tillstånd till att filma parkeringen.
-Styrelsen beslutar att köpa in en ny dammsugare till klubben.

i. Aktivitetssektorn
Ingen info

Årsmöte
Går igenom årsmöteshandlingar

10:1 Anna får i uppdrag att fixa presentkort till utmärkelser och avtackningar

3



10:2 Anton får i uppdrag att fixa mat till årsmötet samt göra ett inlägg där vi bjuder på
mat

Distriktsmöte
Årsmöte 18/3
GDPR
Ingen information
VU-rapporter
Finns inga rapporter.

§ 10 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte blir konstituerande 12/2

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

Justeras

Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justeringsperson Bengt Johnsson
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