
 

 

 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 18 augusti 
 
Närvarande: Mia, Anna, Ulrika, Kalle, Liss-Beth, Majsan, Caroline 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordföraren hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till protokolljusterare valdes Ulrika. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Inga beslut tagna. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  
Företagskonto 43397,64 
Swish 111615,50 
Placeringskonto 300 000 
 
§ 6 Rapporter 
Trivselsektorn – Sektorn håller på att hitta arbetsformer och vilka uppdrag de har. De 
har städat i kök kyl och frysar och köpt blommor och planterat ute.  
Städgruppen – Nya tider är uppsatta inför hösten. Från november till mars månad blir 
det städning varje vecka i träningshallen. 
Farnsektorn – planerar för KM. 
Tävlingssektorn – lydnadstävlingar den 5/9 både fm och em. Spårtävling den 26/9.   
Utbildning – Nya medlemmar i sektorn. Zandra är sammankallande. 
Instruktörer – Höstens kurser är i gång.  
Stugfogdar – har lagat utemöblerna.   
 
§ 7 Skrivelser 
Närkedistriktet – Mycket på gång: SBK instruktörs utbildning, Rallylydnadsutbildning, 
bjudit in alla instruktörer till en helg i Åkerby, kurs i specialsök.  



 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
Trivselsektorn – Fixar med fika o mat inför lägret. 
 
§ 9 Nya frågor 
Restriktioner inför hösten – vi tillåter att servera fika på kurserna, engångsmuggar, 
gärna fika utomhus. Får ha kurser inomhus. 6-7 deltagare på kursen. Vi följer 
folkhälsomyndighetens och SKK;s riktlinjer  
 100 på tävling utomhus och 50 st inomhus.  
Öppen träning inomhus –Max 8 st inomhus. Klubbvärden får dela in deltagare i grupper 
och fördela träningstiden inomhus. Förslag att uppmuntra klubbvärdar att lägga ut på 
facebook en förfrågan om vilka som tänker komma. 
Medlemsmöte – 22 september.  På agendan: Coronarestriktioner, Belöning för personer 
i arbetsgruppen. Vi beslutar att dela ut utmärkelsen årets medlem på nästa årsmöte.  
Rosa bandet promenad – Vi tillsätter en arbetsgrupp som planerar för genomförandet. 
Middag i höst för alla i sektorer – återkommer i den frågan 
Belöning för personer i arbetsgrupperna - vi pratar vidare i frågan. Ev en extra träff med 
en diskussionsgrupp. 
Vandringspriser år 2021 – vi lämnar frågan till FARN och tävlingssektorn. 
Föreläsning 20 oktober – Vi planerar att genomföra den och hoppas att det inte covid-
läget blir värre.    
 
Nästa möte den 21 september kl. 19.00 via zoom. 
 
§ 10 Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
 
Justerare 
 
 
_____________________________ 
Ulrika Erhardsson 
 
 


