
 

 

 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 20220504 Plats: Klubben 
 
Närvarande: Maj-Britt, Mia, Katrin, Ulrika, Anna-Carin, Caroline 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordföraren hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Till protokolljusterare valdes Anna-Carin Andersson. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Ja, 1000 kr beslutades att sättas in på cancerfonden, till minne av Agneta. Trivsel skriver ett 
minnesord. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  
Företagskonto       5898.52 kr 
Swisch               149103.50 kr 
Placeringskonto 300000.00 kr 
 
§ 6 Rapporter från sektorer 
Tävling – Har genomfört Påsksmällen. Planerade tävlingar: 27-28 Maj Lydnad Startklass; vårcupen 
istället för nyårscupen som blev inställt. 4 september Lydnad klass 1 fm och em tävling, 25 september 
Bruksprov Spår apell och lägre klass. 19 November Lydnad Startklass inomhus. 
Trivsel - Glass finns till försäljning. 
Utbildning- inspirationsdagen blev inställd. Instruktörsmöte 9 Maj. Utbildning håller på att skapa ett 
bibliotek där vi kan låna böcker från klubben.  
Stugfogdarna har möte 12 Maj. Kan ev få projektpengar från kommunen för att bygga handikapp 
entré. 
Majsan Mia Emelie Kerstin har haft möte om hemsidan/Facebook, Vi ändrar namn på Hallsbergs FB-
grupp till Anslagstavla HBK.  
 
§ 7 Skrivelser 
Hallsbergs kommun meddelar att det finns bidrag till föreningar att söka för olika projekt. Majsan 
skickar in en ansökan för att få bidrag till handikapp entré. 
  
Kommunen meddelar att man kan söka bidrag för att anordna Sommaraktiviteter för barn/ungdomar. 
Caroline söker detta. Anordnar sommaraktiviteter v 29 tre dagar. 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 



Städning av caféet och träningshallen i sommar?  Mia lägger ut schema om sommaren. Listan ska 
uppdateras, men kommer bli ungefär en gång i månaden. Ett möte i september för städgruppen. 
 
§ 9 Nya frågor 

 Medlemsmöte 11/5, 20 anmälda, äta tårta. Ta upp frågan om förslag på vad vi vill ha för 
gemensam aktivitet på lägret. 

 Hallsbergsmässan 6 och 7/5, träffas kvart över 4. Majsan tar med bord och broschyrer. 
 Agilityhinder ute eller inne i containern.  Styrelsen lämnar över till FARN för beslut i frågan. 
 Inköp agilitydäck, 5000kr. godkändes. 
 Det är Ok att man har pengar tillgodo om en kurs blir inställd. Kassören kommer att ha koll på 

det om man meddelar.  
 En fråga från medlem: Att löptikar inte ska få beträda planen inför tävling minst 3-5 dagar 

innan tävling. TS meddelar att det inte går att stänga planen pga kurser m m. TS stänger av 
24 timmar innan lydnadstävling. 

 Närkedistriktet vill ha delegater till distriktets möten, Majsan Zandra och Kikki blir våra 
delegater. 

 Läger, 19–21 augusti. Planeringsgrupp, Ulrika Majsan, tillfrågar Linda, Anna Karlsson, Anna 
Källström. 

 Öppen träning i sommar; Förslag onsdag med klubbvärdar. Klubbvärden kan erbjuda olika 
aktiviteter. Det går bra när vi kan vara både ute och inne. Majsan kollar med Kerstin om hon 
kan göra en bokningslista.   

 Städdag/fixardag, finns jobb för en halvdag i hundspåret sökgruppen behöver vara med. En 
dag behövs på klubben och röja runt stängslet. 

 Länkinnehållet i belöningssystemet behöver revideras. De tar det i den egna gruppen. 
 Sökgruppen: Vissa oklarheter i gruppen. Ordförande besöker gruppen vid tillfälle.  
 Ungdomsgruppens budget, vi fortsätter på styrelsens budget. Styrelsen sponsrar för att 

ungdomsgruppen ska utvecklas.   
 Aw med hund ska starta en fredag i månaden, med grillning mm. Katrin tar på sig uppdraget.  

  
§ 10 Övriga frågor 
 
 
 
§ 10 Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
 
Justerare 
 
 
_____________________________ 
Anna-Carin Andersson 
 


