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Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb. 

Datum 2020-05-13 Kl: 18:30 

Närvarande: Maj-Britt (Majsan) Jonsson, Liss-Beth Möller, Karl-Eric (Kalle) Bramming, 
Anna Källström, Ulrika Erhardsson 

Plats. Telefonmöte 

§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 Till sekreterare valdes Liss-Beth Möller. 

Till protokolljusterare valdes Ulrika Erhardsson. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 5 Beslut tagna per Capsulam : 

Inga beslut fanns att redovisa. 

§ 6 Rapporter: 

Ekonomiska:  

Företagskonto: 81 292,65 kr, Swisch: 2 910 kr Placeringskonto 273 417,60 kr 

Ordförande:  

 Hbk Läger är färdigplanerat, info läggs ut. 

Stugfogdarna gör sarger runt agilityhindren med tanke på gräsklippningen. 

Infravärme är installerat, timer behövs. 

Hundspåret är iordningsställt.  

Gå lunka löp är igång. 

Träningsgrupperna på fredagarna är välbesökta. 

Få deltagare på öppenträningarna. Tas upp på nästa medlemsmöte. 

Frysen var trasig och körd till tippen. 

Beslutades att Budgeten för utbildningssektor justeras med +8 000 kr. 

Påminner om sponsorhuset på hemsidan. 
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Kökssektorn: I kökssektor är endast Ulrika Mattsson kvar så Anna Källström erbjuder sig att 
hjälpa till. 

§ 7 Skrivelser: 

SKK meddelar att kongressen är uppskjuten på grund av Coronavirus. 

SKKs rapporter finns på hemsidan. 

Plattformen Zoom erbjuds klubben gratis för digitala möten. Styrelsen testad den 
eventuellt vid nästa styrelsemöte. 

§ 8 Inkommet från sektorer:  

Tävling: KM i agility och lydnad är inställt tills vidare på grund av Corona. 

Utbildningssektorn: Emelie frågar om ersättning för filminspelning vid distriktets 
instruktörsutbildning, (valpkursen). Vi diskuterar med Emelie o tar beslut nästa 
styrelsemöte. 

§ 9 Nya frågor: 

Planering p.g.a Coronapandemin (Se bifogat dokument). 

Medlemsmöte i maj är inställt. 

Kurser planeras som vanligt, eventuellt med ändringar p.g.a corona. 

En ny kaffebryggare köps in till köket och ”kaffeapparaten” skrotas. 

Bro till hundövergången beslutas att utföras. 

Kalle ser över kassörsrutinerna och info till sektorerna kommer. 

Datum för nästa styrelsemöten. Tid: 18:00 Datum (prel): 10/6,  

  

  

§ 10 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

Ordförande 

 

Maj-Britt Jonsson 

Sekreterare 

 

Liss-Beth Möller 

Protokoll Justerare 

 

Ulrika Erhardsson 

 

 


