
 

 

 

 

Medlemsmöte Hallsbergs Brukshundklubb den 1 December,   OBS!!! klockan 

17:00 Klubblokalen i Kärr 

 

 
 

DAGORDNING:  

Närvarande: 12 medlemmar 

 

Mötets öppnande- Ordförande  Emelie Hörman hälsar alla välkomna. 

  

Godkännande av dagordning - Godkändes 

  

Val av sekreterare för mötet – Till sekreterare för mötet valdes Caroline 

Jonsson. 

  

Val av protokolljusterare – Till protokolljusterare valdes Christina Carlestav.  

  

Rapport från styrelsen  

Skurmaskinen – Vi har fått låna en mindre variant, den tar 1 ½ timme och städa 

samt rengöring av maskinen. Skurmaskinen kommer att köpas in till en kostnad 

av 22500:- exkl. moms.  

Styrelsen återkommer med leveransdatum.  

 

Anslag VIP tid – Anslag om vad som gäller för VIP tid i hallen kommer att sättas 

upp i klubblokalen.  

 

Datum för årsmöte 2020 – 12 februari. 



Senast 10 januari ska alla sektorer har skickat in verksamhetsberättelse 2019, 

verksamhetsplan 2020 samt budget 2020 till styrelsen. Mall att använda har 

skickats ut sektorerna.  

 

Styrelsen har beslutat, att Caroline Jonsson, och Zandra Fröberg får gå 

utbildning till SBK Instruktör som arrangeras av SBK Närkedistriktet med Emelie 

Hörman som lärare.  

 

Ekonomisk rapport  

Swish 0:- 

Företagskonto 111958:-  

Placeringskonto 268581,60:- 

 

Rapport från sektorer  

 

Stugfogdarna-  Nu är det projekt att bygga vägg och sätta upp hyllor.  

Kan behövas en städdag.  Behöver tänka till angående utrymme, vad behöver vi 

ha kvar. När det nya utrymmet i hallen är klart finns inte plats för att vi har 

hundburar kvarlämnande. 

 

Tävlingssektorn- Genomfört Farsgrisen, 10 ekipage, en trevlig dag.  

Startklass – 21 startade, hälften fick ihop till 1 pris. 

Nyårs cupen - 3 och 4 januari 2020. Startklass lydnad.  

Årets hundar- Kommer läggas ut på facebook och hemsidan.  

Majsan Jonsson rapporterade att hon har mycket bakpotatis hemma i fall 

någon sektor vill ha till tävling eller andra arrangemang.  

 

Utbildning- 2 valpkurser, 1 vardagslydnad, 1 agilitykurs startar, 1 rallylydnad är 

igång. 

Fått ok från styrelsen att inköpa Fitbones och diskar till kursverksamhet.  

 

  

Övriga frågor, för diskussion  

Majsan Jonsson rapporterade att hon varit på SM avslutning för de som var 

med och arrangerade SM lydnad och Rallylydnad 2019.  SM hade gått bra 

ekonomiskt. Det lottades ut kvarvarande material från SM och vi fick en påse 

med apporter. 



-Christina Carlestav rapporterade om att det ibland är problem med 

kursinbetalningar. Viktigt att skriva namn om det är någon annan som ska gå 

kursen, och vilken kurs dom ska gå och gärna startdatum. 

- Vi diskuterade att rensa/städa på anslagstavlan och göra lite nya skyltar samt 

städdag på vårt kontor. 

-Onsdagsträning, Få som kommer på träning, funderar på hur man ska göra 

med den kvällen, frågan tas vidare till instruktörsmötet. 

 

Avslutning 

Det bjöds på skinksmörgås med rödbetssallad, köttbullar och julmust till. En 

trevlig medlemsmöteskväll.  

 

God jul önskar vi er alla! 
 

 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

_________________________  __________________________ 

Emelie Hörman   Caroline Jonsson 

 

 

 

Justerare 

 

 

_________________________ 

Christina Carlestav 
 
 
 


