
 

 

 

 
 
  
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20191120  
  
Närvarande: Emelie Hörman, Liss-Beth Möller, Rose-Marie Ohlsson och Caroline Jonsson. 
  
§ 1 Mötets öppnande: Emelie Hörman hälsade alla välkomna.  
  
§ 2 Val av protokolljusterare: Liss-Beth Möller valdes att justera dagens protokoll. 
  
§ 3 Godkännande av dagordning: Styrelsen beslutade att godkänna framlagt förslag till dagordning. 
  
§ 4 Föregående mötesprotokoll: Genomgicks och lades till handlingarna.  
  
§ 5 Beslut tagna per Capsulam:  
Axfood kreditkort – bifall. Anita Petersson ordnar detta.  
Rutiner/riktlinjer för arbetsordning för kursutbud vid Hallsbergs brukshundklubb -  bifall. (Se bilaga) 
Emelie Hörman deltog ej i beslutet.  
Hallhyra utställningsträning. Beslut att inte hyra ut till personen i fråga pga hen inte följt våra 
ordningsregler vid tidigare tillfällen.  
 
§ 6 Ekonomisk rapport Företagskontot 127168,85:-  Swish 8900:-  Placeringskontot 268581,60 :- 
  
§ 7 Rapporter:  Inga inkomna rapporter. 
  
§ 8 Skrivelser  
Instruktörsutbildning SBK Instruktör: Caroline Jonsson och Zandra Fröberg önskar gå utbildningen. 
Styrelsen beslutade att rekommendera båda till utbildning. Prioriteringsordning: 1. Caroline Jonsson 2. 
Zandra Fröberg.  
  
§ 9 Inkomna frågor från sektorer  
Utbildningssektorn önskar köpa in 4 fitbones och 2 diskar till kursverksamhet. Total kostnad ca 7000:- 
Styrelsen beslutade att bevilja inköpet.  
  
§ 10 Nya frågor  
Motioner: 
Styrelsen beslutade att yrka på bifall vid årsmötet för motion nummer ett och två från tävlingssektorn.  
Vandringspris Årets hund- Rose-Marie kontaktar tävlingssektorn med ett förslag på en mindre ändring. 
Statuter för KM i Nosework: Styrelsen beslutade att Emelie Hörman kontaktar FARN sektorn 
angående denna för att önskemål om ett tydligare dokument.   
 
Rutiner justering protokoll: Vi ändrar rutinerna för protokolljustering till att protokollet skickas med 
post till berörda som ska justera aktuellt protokoll. 
 
Punkter till medlemsmöte 1 december: Inga besluts ärenden.  
 



Inköp frimärken: Med anledning av att portot för brev höjs 1 januari 2020, köper Caroline Jonsson in 
ett litet lager med frimärken innan årsskiftet.  
Inköp av skurmaskin: Då den första vi provade inte fungerade på mattan har vi nu fått låna en 
mindre maskin att testköra. Om den fungerar kommer inköp att göras omgående.  
 
Inkommet förslag angående anslag VIP tid hallhyra i klubbstugan: Styrelsen ser positivt på 
anslaget och beslutade att anslaget kan sättas upp med tillägget att regler för antal 
personer/medlemmar behöver stå med på anslaget. Uppdras till Mia Svantesson Sandberg att sätta 
upp anslaget enligt styrelsens beslut.  
Inkommet förslag angående administration av VIP tid/ bokning av hallen: Styrelsen gick igenom 
förslag och anser att nuvarande system i nuläget fungerar bra och att inga ändringar kommer att 
genomföras nu. Vidare anser styrelsen att det inte är hanterbart att flera personer ska ha tillgång till 
vår bokningskalender.  
Inkommet förslag angående poängsystem ideellt arbete i klubben: Styrelsen anser det oklart om 
förslaget gäller att ersätta VIP tid hallhyra mot ett poängsystem eller om det menas att medlemmar 
som arbetar ideellt i klubben ska kunna välja. Styrelsen beslutade att återlämna förslaget till berörd 
person och be hen inkomma med ett tydligare utformat förslag.  
Avtalsverksamhet avtalsinstruktör dokument för godkännande och underskrift: Styrelsen 
beslutade att godkänna framlagt dokument för avtalsverksamhet avtalsinstruktör. (Emelie Hörman 
deltog ej i beslutet.) 
Offert avtalsinstruktör: Styrelsen godkänner offerten med tillägget att Emelie Hörman meddelar 
kontaktpersonerna om kurserna inte är fulltecknade innan datum för avbokning av kurs utan 
debitering. (Emelie Hörman deltog i beslutet. ) 
  
  
§ 11 Övriga frågor: 
 Svarstid beslut via mail inkommen punkt från Anita Petersson: Styrelsen diskuterade frågan och 
önskade att Anita Petersson som inkommit med frågan hade varit närvarande vid mötet.  
  
§ 12 Mötet avslutas: Ordförande Emelie Hörman tackade för ett bra möte och avslutade mötet 
klockan 20.10.  
  
  
  
Ordförande:                Sekreterare: 
  
  
____________________________                                     ______________________________ 
Emelie Hörman              Caroline Jonsson   
  
  
  
Justerare: 
  
  
____________________________  
Liss-Beth Möller 

 

 


