Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb
Datum: 2022-01-16
Plats: Hallsbergs BK.
Närvarande: Anna Källström, Kalle Bramming, Maj-Britt Jonsson, Mia Svantesson-Sandberg, Ulrika Erhardsson
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna.
§ 2 Dagordningen godkändes.
§ 3 Till sekreterare valde Mia Svantesson Sandberg och till protokolljusterare valdes Ulrika Erhardsson.
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 5 Beslut tagna per Capsulam
Inga beslut tagna.
§ 5 Ekonomisk rapport
Företagskonto 46 805 kr
Swisch 122 2567
Placeringskonto 300 000 Kr

§ 6 Rapporter
FARN fixat uppställda rallybanor, mycket uppskattat.
Tävlingssektorn; Nyårscupen inställd pga Covid-19, Lydnad startklass tävling 5 mars kommer att
genomföras, men utan publik.
§ 7 Skrivelser
SBK, centrala fokusområden för 2022
SKK uppdatering av utställningsregler.
Protokoll från Närke distriktets möten.
Svarat att vi har uppvisning Hallsbergs mässan den 6-7 maj 2022.
§ 8 Inkomna frågor från sektorer
Från utbildning; frågor om sökgruppen – se § 9.
Hur ska vi göra med fikat på kurser och öppnaträningar -se § 9
En medlem anmäler att hen vill gå med som instruktör i klubben - se § 9
§ 9 Nya frågor
Handikapp-ramp: Majsan undersöker bidrag för handikapp-ramp (kommunen+ SBK/SKK), men skriver in
kostnad i budget för bygge ramp, 25 000 Kr.

Inköp förråd/container: Beslut att köpa in en container till under 2022, behöver mer utrymme – budget 45 000
kr.
Engångsmaterial: Vi går ifrån engångsmaterial pga SBKs fokusområde hållbarhet. Fortsatt fika på kurser och
öppenträning, men instruktörer och klubbvärdar ansvarar att det blir diskat.

En ny instruktör har anmält sig. En medlem som är allmänlydnadsinstruktör anmäler sitt intresse att gå över till
Hallsbergs brukshundklubb som instruktör och vill bland annat ha sök-kurs för nybörjare. Just nu är beslutet
från styrelsen nej, med motivering att vi har fyra nyutbildade instruktörer och sammanlagt 14 i klubben som vi
behöver prioritera.
Sök:
- Beslut om inköp av IKEA metallskåp med kodhänglås för komradio och andra sökgrejer för sökklubbvärdar. Att
placera utanför kontoret, för högst 1000 kr. Mia inhandlar.
- Beslut om kurshelg Sökprovsträning med Hanna Högström 19-20 mars. Kursavgiften ska gå ihop sig med
Hannas faktura. Förtur har deltagare som deltog i Tävlingsträning 211212. Beslut om att tillfråga Erika
Häggström om att ha helg Fortsättningskurs mars/april med förtur för deltagare som deltog i nybörjarkurs
211210. Även att tillfråga om Nybörjarkurs tre helgdagar. Erika ombeds att lämna offert till styrelsen.
Kostnaden ska gå jämnt upp med deltagaravgift.
- Mia och Utbildning jobbar med förtydligande om förhållningsregler för öppen träningsgrupp sök. Hunden
måste vara vardagslydig och vara säker med figuranter.
Föreläsning: Beslut om att låta Kikki Kihlgård tillfråga Susanne Egemar, traumapsykolog att föreläsa en onsdag
kväll efter 5 mars. Preliminär titel: ”Hur stärka mig för att kunna samarbeta med min hund och ge trygghet?”.
Kikki ber om offert till styrelsen.
Belöningssystem: Reviderats, se Bilaga 1. Skickas ut för synpunkter till Styrelsen, Christina Carlestav och Kerstin
Malm. Synpunkter skickas till Mia senast 25 januari. Majsan och Mia tar slutgiltigt beslut om förslaget som
sedan skickas till medlemmarna för att beslutas på årsmötet.
Årsmötets genomförande: Vi går igenom år 2020 (inga val behöver göras) sen 2021. Alla utmärkelser och priser
delas ut för båda åren sist.
Budget: Se bilaga 2
Verksamhetsberättelse: Se bilaga 3
Verksamhetsplan: Se bilaga 4
Förtjänsttecken: Vi utdelar det 2023.
Årets medlem: Beslutad, meddelas på årsmötet.
Medlemsavgift 2023: Oförändrat 200 kr.
§ 10 Övriga frågor
Inget.
Ordförande

Sekreterare

____________________________
Maj-Britt Jonsson

__________________________
Mia Svantesson Sandberg

Justerare
_____________________________
Ulrika Erhardsson

