
 

 

 
 
STYRELSEMÖTE 2022-08-09 
Plats: Hos Majsan 
Närvarande; Majsan, Anna-Carin, Ulrika, Mia, Katrin 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     13784.00 
Swisch     181977,50                       
Placeringskonto                        300000.00           
 
§ 6 Rapporter 
TS Nästa tävling lydnadklass 1 dubbeltävling fm och em, Spår Apell och lägre klass den 25/9.   
Undomsgrupp Sommarlägret var en succé. 12 – 14 deltagare alla 3 dagarna.  
FARN . KM agility 17/9, KM Nosework 8/10.  
Trivselsektorn: Mycket glass har sålts i sommar. Sektionen har nu 4 medlemmar. Vi välkomnar 
Agneta.   
Stugfogdar: Staffan har fixat grinden, Jari har målat entrédörren, Johan sköter om robotklipparen, 
Kjell har fixat spårpinner, skåp och dörrlås. Vi planerar för en fixardag under hösten. 
Styrelsen: Vi får tyvärr ställa in lägret, för få anmälda. Vi ordnar en träningsdag den 20/8 istället. 
Kostnad gratis. Egen lunch den dagen. 
Utbildning; Freestylekursen ställs in pga att det saknas instruktör. Många kurser inbokade under 
hösten. Instruktörsgåva till instruktörerna för föregående års arbete är ett års abonnemang på 
Fredrik Steens Playkanal och en dag den 1/10 om patrullhund. 
 
§ 7 Skrivelser 
Inbjudan till vidareutbildning för instruktörer i spår. Rose-Marie vill gå. Styrelsen skriver en 
rekommendation. Närkedistriktet ansöker om att få ordna SM i bruks år 2023 tillsammans med 



Fagersta BK. Vi var inbjudna till ett upptaktsmöte den 8/8 men missade inbjudan. Majsan kontaktar 
distriktet och meddelar att vi stöder och hjälper till så gott vi kan.    
 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
Inga inkomna. 
  
§ 9 Nya frågor 

 Medlemsmötet den 31/8 kl. 18.00. Carro har skrivit ut hundaktiveringsskyltar. Vi monterar 
dom på elstängselstolpar. Katrin och Carro sätter uppskyltarna den 31/8. Majsan fixar eld och 
ett större grillgaller. Ann-Carin fixar korv, korvbröd och dricka. Ulrika hjälper Anna-Carin att 
bära alla grejer. (och vi andra också). Majsan håller i mötet. Röstning om hur vi ska ha det om 
öppen träning. Instruktörsmötet gör 2 förslag som skickas ut till medlemmarna i förväg.    

 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. Ny hemsida från SBK centralt är på gång. Vi kollar på det och 
behandlar det på nästa styrelsemöte. 

 Vi godkänner Rose-Maries anmälan om att få gå spårutbildning. Majsan skickar 
rekommendation till henne. 

 Kassören presenterade nya rutiner för reseersättning. Ny blankett. Går bra att maila den till 
kassören. Katrin fixar en tidskriftssamlare för kassörpost på kontoret. Sammankallande 
måste skriva under reseräkningarna.  

 Fixardag i höst: Röja runt apellplanen, städa ute, städa kontoret, Plocka skräp och röja runt 
hundspåret, bygga gömsle för sökträning. Majsan kollar med stugfogdar och återkommer om 
lämplig dag. 

 Handicap ramp: Har fortfarande inte fått något besked från kommunen. Majsan kollar igen. 
 Container – behöver komma på plats innan vinter. Majsan kollar om grävmaskin och 

trädfällning.  
 Belöningssystem: Förfrågan: Kan man ge bort intjänat till anhörig? Styrelsen beslutar nej. 

Man kan överlåta tid i hallen till annan sektorsmedlem men inget annat. Informationen om 
belöningssystemet på hemsidan ser lite konstigt ut i mobilen.  Mia kollar upp det med 
Kerstin. 

 Klubbvärd: Styrelsen beslutar att om klubbvärden håller i en valfri aktivitet belönar vi det 
med en extra timme i hallen. Klubbvärd utan aktivitet ger 1 timme hallhyra, klubbvärd med 
aktivitet ger 2 timmar hallhyra.  

 Styrelsen beslutar att instruktören kan få bjuda på avslutningsfika på kurserna. Valfritt; gott 
fikabröd, mackor, tårta eller smörgåstårta. Instruktören kan beställa själv och lämna kvittot 
till kassören eller man kan beställa via Trivselsektorn. Leverans får instruktören fixa. 

 Nästa styrelsemöte flyttat till den 6/9 kl. 18.00 på klubben. 
 

§ 10 Övriga frågor 
Inga 
 
§ 11 Mötet avslutas 
 
Sekreterare    Ordförande 
_______________________________  ______________________________ 
 
Justerare 
______________________________ 


