
 

 

 
 
STYRELSEMÖTE 2022-06-08 
Plats: Hos Majsan 
Närvarande; Majsan,, Katrin, Anna-Carin, Ulrika. Madde, Mia via telefon.  
 
§ 1 Mötets öppnande 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av sekreterare och protokolljusterare 
Ulrika valdes till sekreterare, Katrin till protokolljusterare. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll  
Protokollet godkändes och läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Inga. 
 
 5 Ekonomisk rapport  
Företagskonto    21 318: 98 
Swish     146 127: -                      
Placeringskonto                        300 000: -          
 
§ 6 Rapporter 
TS Nästa tävling Spår Apell och lägre klass den 25/9.   
Undomsgrupp kommer att ha sommarlovsaktiviteter under v. 23. 
FARN har haft rallylydnadstävlingar i helgen. Många tävlande och uppskattat. Studiefrämjandet 
beviljar bidrag till att köpa hoopershinder. 
Trivselsektorn: har fått förstärkning i sektorn av Agneta. Glass och chips till försäljning. 
Stugfogdar: Det har köpts in en handikapp-ramp. Vi väntar på kommunens svar ang. föreningsbidrag 
innan vi bygger den. En del jobb/reparationer är planerade att genomföras under sommaren.   
Styrelsen: Katrin har haft AW en gång. Första datumet fick ställas in. I fortsättningen kommer det att 
vara inomhus vid dåligt väder och grillning vid bra väder. Nästa gång den 1/7. 
En arbetsgrupp har bildats för att planera lägret som är den 19-21 augusti.. Nästan klart med 
planeringen. Inbjudan kommer snart. Ungdomsgruppen deltar inte. De har egna dagar i början på 
sommaren.  
Städdag – lite senare i augusti – september. 
Utbildning; Många kurser och temadagar planerade och är i gång. En dag för instruktörerna planerad 
i oktober. 
 



§ 7 Skrivelser 
Brukslydnadstävling Lag DM - vi har inte fått någon inbjudan. Majsan kollar med TS. 
Inbjudan till vidareutbildning för instruktörer i spår. En praktisk del för alla allmänlydnadsinstruktörer 
och en fördjupning till SBK spårinstruktör.   
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 

 Flytta bänkarna på apellplanen så de inte står så nära grinden. Majsan fixar det på torsdag. 
 Sök-gruppen vill ha en bro i diket vid hundspåret. Vi tror att det är svårt att få den att hålla 

vid snöröjningen. Majsan kollar med de byggande stugfogdarna.   
 Teorikväll om Sök önskas. Mia kollar om Hanna kan hålla i en till hösten. Nybörjarkurs eller 

prova på dag i sök efterfrågas. Mia skickar frågan till HUS.    
 
§ 9 Nya frågor 

 SBK policy - det är bra att påminnas om vad som gäller för de som sitter i styrelsen och 
sektorer. Vi läser igenom och skriver under. Majsan lägger dokumenten på kontoret.  

 Riktlinjer för öppenträning behövs skrivas ner. Det är många nya i klubben som inte riktigt 
vet hur de arrangeras. Styrelsen har skrivit ett dokument att publicera på hemsidan. Bilaga 1. 
Sen tar vi upp frågan på medlemsmötet för revidering och mer planering av träningsgrupper.  

 Ansökan till utbildning i spår: Majsan ansöker om att gå SBK utbildning spår och Katrin 
ansöker om att gå utvecklingskurs spår. Styrelsen beviljar ansökan för båda med 
prioriteringsordning Majsan nr 1, Katrin nr 2. Majsan och Katrin medverkar inte vid 
diskussion och beslut. 

 Medlemsmötet flyttas till den 31/8 kl. 18.00. Plats Hundspåret, hundpromenad med 
aktiviteter. Korvgrillning. 

 Hemsidan behöver uppdateras om vi ska ha ett bokningssystem där för klubbvärdar, 
städning mm. Kerstin får uppdraget att köpa in det som behövs om hon är redo att göra 
jobbet att ändra på hemsidan. SBK är på gång med ny hemsida för alla klubbar men vi vet 
inte inom vilken tidsram.   

 Belöningssystemet – ej klart hur arbetsgången ska vara vid uttag. Mia, Kerstin och Majsan 
klurar ut en lösning nu, sen ska det kunna bokföras genom hemsidans bokningssystem. Var 
och en får ha koll på sina timmar än så länge.    

   
§ 10 Övriga frågor 

 
 Hundaktivitetsbana: Styrelsen har fått in en del bilder och förslag. Om vi bygger banan 

bredvid/parallellt med rastslingan så får den kanske plats. Majsan tar reda på exakt var vår 
tomtgräns är. Vi tar med frågan till medlemsmötet. Vi efterlyser en arbetsgrupp.  

 Fler behövs till städgruppen. Vi hoppas på det nya bokningssystemet.    
 Vore kul att ha en kampanj med ”Sund med hund” i hundspåret under sommaren. Majsan 

kollar med Kerstin om hon kan göra skyltar.  
 Det finns inga koordinater till hundspåret på hemsidan. Vi lägger inte ut det officiellt – bara i 

dom aktiviteter som är placerade där.  Vi är rädda för missbruk och skadegörelse.      
 
§ Mötet avslutas 
 
Sekreterare    Ordförande 
_______________________________  ______________________________ 
 
Justerare 
______________________________ 


