
 

Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb. 

Datum 
20200104 

 

Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Liss-Beth Möller, Kalle Bramming, Mia Svantesson, Anna 
Källström, Caroline Jonsson 

Plats. Hundklubben Kärr. 

 

§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 Till protokolljusterare valdes Liss-Beth Möller. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.  

§ 5 Beslut tagna per Capsulam (Telefonmöte) 

 Utskick till medlemmar om hur vi ska förhållas oss till pågående coronavirus. 

Beslut om pågående kurser i coronatider.    

§ 7 Skrivelser: 

Pågående kurser: Avhopp/inställda kurser, inbetalningar tillbaka.  

Inbjudan för domarutbildning i Rallylydnad 

Information angående de som  arrangerar rallylydnadstävlingar 

Från SKK begränsning för hundaktiviteter,bland annat till 10 personer gäller ute. 

Från SKK ej ta ut avgifter för sånt som blir inställda tex utställning. 

Kongresshandlingar och verksamhetsberättelser från SKK, mer information på deras 
hemsida. 

SBK ställer in alla tävlingar till och med Maj månad. 

Rallylydnad har skjutit upp två tillfällen, ingen begärt återbetalning 

Freestyle kursen ställdes in. 6 deltagare.  

Valpkurs 1 avhopp. 

 

 

§8 



 Ekonomisk rapport 

Handkassa 1204 kr 

Företagskontot  91864,37 kr 

Placeringskontot 273417,60 kr 

Swish 0 kr 

 

§ 9 Inkomna frågor från sektorer:  

Träningsvärdar behövs det när vi ändå inte ska vara inomhus. Träningsvärdarna får ha lite 
koll så man inte är fler på samma ställe än 10.  

Från utbildning; kurs prova på hundmöten av avtalsinstruktör, styrelsen godkänner under 
förutsättning att ekonomin går ihop. 

§ 10 Nya frågor: 

 Sommar-lägret ,  k9care, Hundia, 6-9 september.  Anna och Majsan jobbar vidare 
med detta. 

 Info till nyhetsbrevet, sommarlägret, öppenträning, gå lunka löp med hund 
fortsätter. Medlemmars betalningar och vilken information som ska stå med. 

 Styrelsen städar i april – datum 9 April kl 10, 3 Maj kl 12. 

 Datum för Städning i kontor/skrubb ,  bordlägger frågan tills coronatider är över. 

 Rutiner för kurser, bland annat ska instruktörerna ska kunna kolla själva om 
deltagarna har betalat, Kalle Braming inkommer med rutinlista till instruktörsmöte. 

Kalle Bramming kollar Emelies kursdeltagares betalningar. 

 Inköp infravärmare? 1000 W ca 1500 kr /Swedol)/ gasol (Bauhaus) ca 1700 kr i 
inköp. Styrelsen godkänner och det går bra att köpa en på el. Stugfogdarna 
tillfrågas om att inköpa. 

              1 kwh = 1.40 kr.  

 Inköp Whitebord-tavla 140 kr (Claes Ohlsson), styrelsen godkänner inköpet. Majsan 
Jonsson inköper. 

  

§ 11 Övriga frågor:  Får man  ha Agility hindrena ute, förfrågan från medlem,  Majsan Jonsson 
tar kontakt med Farngruppen. 

Kontaktpersoner, vad är det som gäller från mig som kontaktperson, man hör av sig till 
sektorerna om det är nått som man behöver informera dem från styrelsemötet. Kollar av 
om det är något som de vill att man ska informera om.  

§ 12 Ordförande tackade för visat intresse klockan 20:10 
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Caroline Jonsson 

 

Protokoll Justerare 

 

Liss-Beth Möller  

 

 


