
 

 

 
 
PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 200122 
 
Mötets öppnande kl 18:00 på Hallsbergs brukshundklubb. 
Närvarande: Liss-Beth Möller, Inger Fahlander, Anita Petersson, Caroline Jonsson, Mia Svantesson-
Sandberg  
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande, Liss-Beth Möller hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Val av protokolljusterare, Anita Petersson 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
 
Vi bjuder på smörgåstårta vid årsmötet 
Hallsbergs BK lånar ut träningshallen till distriktets hundägarutbildning kostnadsfritt vid 2 tillfällen.  
 
 
§ 6 Ekonomisk rapport  
 
Företagskontot 79 508,08 
Placeringskontot 273 417,60 
Swisch 1 892,00 
 
§ 7 Rapporter 
 
Inga rapporter.  
 
 
§ 8 Skrivelser 
 
Inbjudan distriktets årsmöte,1 mars kl. 15.00 på Örebro BK, anmälan senast 22 feb.  
Vi får skicka 2 delegater.  
Majsan Jonsson och Kerstin Malm tillfrågas, Anita Petersson åtar sig att fråga.  
Vi har intention att skicka in enkät om verksamhetsstatistiken till SBK. Liss-Beth Möller tar kontakt med 
Emelie Hörman och ber henne att svara på enkäten. 
 
 
§ 9 Inkomna frågor från sektorer 
 
Inga inkomna frågor. 
 



§ 10 Nya frågor 
 
Planering årsmötet 
 
Vem beställer smörgåstårta? Liss-Beth Möller beställer. 
Caroline Jonsson köper dricka/kaffe, te. Kompletterar med bestick, tallrikar, servetter, muggar om det 
behövs. 
De från styrelsen kommer lite tidigare o ställer iordning. 
 
Årets medlem är utsedd, se bilaga.  
Bilagan kommer publiceras efter årsmötet.  
 
Årsmöteshandlingar och viktiga datum inför årsmötet.  
 
-Vi har gått igenom årsmöteshandlingarna och budget. 
 
Stugfogdarnas budget fanns inte med i budgetförslaget och behöver läggas till, resten var ok 
 
3/2 sista dagen att anmäla sig till årsmötet.  
 
Reseersättning diskuterades, vi kunde ej hitta i föregående protokoll om detta var en prövotid eller 
tillsvidare. 
 
Vad kan vi erbjuda enskilda medlemmar som vill städa hallen? 
 
Vi slår ihop frågan med belöningssystemsfrågan. 
 
Läger 2020 - Styrelsen hänskjuter frågan till medlemsmötet. 
 
Föreläsning 26 feb. Kostnad samt vem ordnar? 
 
Kostnad 80 per person 
Liss-Beth Möller och Caroline Jonsson ordnar med det.  
 
Diskussion om belöningssystem för arbete i klubben.  

- Frågeställning om belöningssystemet, vill vi ha kvar det gamla eller satsa på ett nytt förslag? 
Frågan tas upp på årsmötet för diskussion.  
 

Betalningar vid kursanmälan, Christina Carlestav har avsagt sig att kontrollera det. 
- Styrelsen beslutar att alla instruktörer sköter detta själva. De behöver tillgång till medlem 

online samt tittbehörighet på banken för att kunna se betalningar vid kursanmälan. 
 

Dansksvenskgårdshundsklubben, hyra lokalen gratis? 
 
De får gärna hyra lokalen, men ej gratis. 
 
Hundcafé februari – vi frågar Rose-Marie Olsson, Anita Persson frågar. 
 
Klubbvärdar våren 2020. 
 – De datumen som saknar värd lägger vi ut på Facebook.  
Mia Svantesson har sedan tidigare anmält sig men det har tyvärr kommit bort, vi lägger till det. 
 
Saknas en suppleant till styrelsen 
-  Valberedningen har inget förslag, alla uppmanas att inkomma med förslag till valberedningen, frågan 
behandlas på årsmötet. 
 
 
§ 11 Övriga frågor 
 
Styrelsen föreslår att nya styrelsen ska få åka utbildningsdag, en fråga för nästa styrelsemöte. 



 
§ 12 Vice Ordförande tackar och avslutar mötet. 
 
 Mötet avslutas klockan 20:40 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
_______________________________  ______________________________ 
Liss-Beth Möller   Caroline Jonsson 
 
 
Justerare 
 
 
_______________________________ 
Anita Petersson 


