
 

 

 
 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 190313 
 
Närvarande: Emelie Hörman, Anita Peterson, Rose-Marie Ohlsson, Liss-Beth Möller, Mia Svantesson 
Sandberg, Inger Fahlander och Carry Jiewertz. 
 
 
§ 1 Emelie hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  
 
§ 2 Rose-Marie valdes till att justera protokollet.  
 
§ 3 Dagordningen godkändes med ett tillägg under §8 Förfrågan om hyra av hallen till Vägföreningens 
Årsmöte.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll gicks igenom och lades till handlingarna.  
 
§ 5 Ekonomisk rapport 
På Swish-kontot finns 8.799kr, på Företagskontot 63.665kr och på Placeringskontot 268.581kr 
 
§ 6 Rapporter 
Anita rapporterade från Distriktets Årsmöte, man har inte lyckats få fram vare sig en ny ordförande 
eller vice ordförande och det måste lösas innan 3:e april.  
 
§ 7 Inga skrivelser har inkommit.  
 
§ 8 Nya frågor 
 

 Föreläsningen den 20/3 ställs in pga för få anmälda, Mia S ställer upp som träningsvärd. 
 Vi konfirmerar policybeslutet som togs på instruktörsmötet angående att kvalitetssäkra 

utbildningen av nya instruktörer. 
 Bokning av datum för städning april: 9/4 städar Anita, Inger och Rose-Marie och 25/4 Liss-

Beth, Emelie och Carry. 
 Vad gäller sponsorer så är det bara Restaurang Brändåsen som fortfarande ska synas i hallen 

och på hemsidan. Emelie mailar till info om detta och Rose-Marie meddelar stugfogdarna om 
att ta bort skyltar i hallen samt att ta ner skylten om sponsring av hallmattan. 

 När det gäller hur länge man kan spara inarbetad VIP tid är vårt förslag att den måste nyttjas 
inom två år från det tillfälle tiden intjänades. Detta tar vi upp för beslut på nästa medlemsmöte. 

 Lokalarabatten. Ska vi ansluta? Vi föreslår till medlemsmötet att vi tar hem ett antal häften 
som säljs på café och vid kurser mm. 

 Hur ska intjänade pengar från lokalarabatten och Sponsorhuset användas ? Styrelsen 
beslutar att fråga på nästa medlemsmöte om vi kan fondera pengarna eller inte. Om mötet 
anser det, är vårt förslag att tillsätta en arbetsgrupp som tar fram ett förslag till nästkommande 
medlemsmöte. 

 Utbildningsförfrågan från Rose-Marie, vi beslutat att bekosta utbildningen men hon står själv 
för resa och uppehälle. Efter avslutad utbildning håller Rose-Marie i en föreläsning/prova-
påkväll på klubben.  



Rose-Marie deltog inte i diskussionen eller beslutet. 
 Privatträningsförslag från Emelie 

Vi är positivt inställda till privatträning och marknadsföring, av Emelies tjänster, på hemsidan, 
Facebook och Instagram. När det gäller kostnaden för hyra av hallen anser vi att vi inte kan 
ändra prissättningen utan det är 200kr/timme som gäller. Vi tycker det är bra med erbjudande 
av privatträning i begränsad omfattning, det är viktigt att det finns utrymme för klubbens övriga 
aktiviteter i hallen. Avtalet har en prövotid på ett år. Utifrån denna diskussion bifaller vi 
alternativ 2 där medlemmar i Hallsbergs Brukshundklubb får 10% rabatt. 
Emelie deltog inte i diskussionen eller beslutet. 

 Punktinsatser städning. Vi beslutar att om man städar en timme så får man en timme gratis 
hallhyra där man även får ta med en träningskompis. Detta prövas till och med april 2019. 
Gratistiden är giltig till årets slut, vi återkommer om eventuellt nytt beslut till hösten. 

 När det gäller sponsring av klubbens SM ekipage beslutar vi att klubben bekostar 
anmälningsavgiften till de ekipage som startar i någon av SBK-s grenar på SM-nivå. 

 Emelie och Carry gör iordning punkter till medlemsmötet den 3 april.  
 Representanter till distriktsmöte i april, vi bordlägger frågan då det krockar med vårt 

medlemsmöte.  
 GDPR, Carry kollar på andra klubbars hemsidor och ser hur/vad de skriver. 
 Ny ansvarig för hemsidan är Kerstin Malm. 
 Vägföreningen får låna hallen gratis för sitt årsmöte. 

 
§ 9 Övrigt 
Mailsituationen är rörig och vi funderar till nästa styrelsemöte på hur det ska lösas. 
 
 
 
 
§ 10 Mötet avslutades 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
 
Carry Jiewertz    Emelie Hörman 
 
 
Justerades 
 
 
 
__________________________________  
Rose-Marie Ohlsson 
 
 
 
 


