
 

 

 
STYRELSEMÖTE 2022-03-02 
 
Plats: Klubblokalen 
Närvarande: 
Majsan Jonsson, Mia Svantesson, Anna-Carin Andersson, Katrin Harmander, Ulrika 
Erhardsson, Madeleine Lerjestam 
  
 
§ 1 Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötets öppnat. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till protokolljusterare valdes Mia Svantesson Sandberg, till sekreterare valdes Anna-
Carin Andersson.  
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll årsmöte 2021 och årsmöte 2022 godkändes. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam: Inga ärenden 
 
§ 5 Ekonomisk rapport:  
Företagskonto 46 805 kr  
Swisch 122 2567 
Placeringskonto 300 000 Kr 
 
§ 6 Rapporter:  
Tävling: Startklass inomhus den 5/3. 30 anmälda ekipage. 
Trivsel: Full fart nu med kurser och aktiviteter så det innebär mer inhandling. Saknas en i 
sektorn. 
Utbildning; En inspirationsdag för instruktörerna är planerad till den 23/4. 
FARN: 3 lördag med uppställda rallylydnadsbanor är planerade i mars. 
Styrelsen: Vi förlänger zoom-kontot under 2022. Gratis från SBK. 
. 
 
§ 7 Skrivelser:  
Hallsbergs mässan 6-7 maj. Vi beslutar att inte ha någon monter. Bara uppvisning och bord 
utomhus. 
Nytt medlemssystem  SBK–  uppdateras. Inte tillgänglig just nu. 
Lag-DM i brukslydnad kommer att anordnas i Närke-distriktet 
 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer:  
Punktinsats för arbetsdag vid hundspåret förs över till paragraf 9. 
Förslag från Linda Holm om provträningsdag förs till tävlingssektorn. 



Träningsledarbevis förs till tävlingssektorn. 
Rapport från städgruppen om att skurmaskinen är ineffektiv och toaletten krånglar. 
Skurmaskinen behöver en genomgång. Dessutom går information ut till städgruppen om 
vikten av rengöring efter städning. 
 
§ 9 Nya frågor 
 
Beslut om att varva styrelsemöte på klubben med zoom. 
Mötesdatum: 
¾ kl. 18.00 zoom-möte  
4/5 kl. 19.00 på klubben  
8/6 kl. 19.00 zoom-möte  
10/8 kl. 19.00 zoom-möte   
4/9 kl. 18.00 på klubben.   
5/10 kl. 19.00 på klubben  
9/11 kl. 19.00 zoom-möte  
4/12 kl. 18.00 zoom-möte 
8/1 2023. Kl. 15.00 – 20.00 inför årsmötet på klubben. 
 
Styrelsearbete-ansvarsområden: 
Majsan-Stugfogdarna, hemsidan och Facebook.  
Mia-Städgruppen 
Katrin-Tävlingssektorn  
Madde- Utbildningssektorn 
Ulrika-FARN 
Carro -Ungdomsgruppen 
Anna-Carin-Trivselgruppen  
 
Medlemsmöten under året:  
11/5 Klubben. Hundaktivitet kl. 18.00 kl. 19.00 Jubileum; klubben 45 år. TÅRTA.  
7/9 Hundspåret kl. 18.00 Hundpromenad och korvgrillning. 
14/12 Klubben kl. 18.00 julsmörgås och julklappsbyte 
 
Informationsmöte till sektorsmedlemmar 16/3 kl. 19 om belöningssystemet. Majsan skickar ut 
inbjudan. Trivsel fixar fika med mackor. 
 
Majsan börjar skriva checklista för nästa årsmöte. 
 
Styrelsen beslutar att information gällande klubben skall främst ligga på hemsidan med 
Facebook och Instagram som komplement.   
 
§ 10 Övriga frågor 
Tävlingsträning sök – gruppen fixar med det själva. 
Arbetsdag hundspåret – Mia bestämmer en dag och lägger ut anmälan om funktionärer.   
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
______________________________  ___________________________ 
 
Justerare 
 
______________________________ 


