
 

 

 
 
Protokoll STYRELSEMÖTE  
2022-10-05 
 
Närvarande: Mia, Ulrika, Anna-carin, Carro. Madeleine, Majsan, Tove från valberedningen var med en 
liten stund. 
Plats: Zoom-möte 
 
§ 1 Ordförande Mia hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare 
Anna-Carin är justerare. 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lägges till handlingarna. Styrelsemöte och ett extra 
styrelsemöte. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Extra styrelsemöte via zoom den 11 september. Se separat protokoll- 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  
Swisch   219355 
Företagskonto  19583,96 
Placeringskonto  300000 
 
§ 6 Rapporter 
Farn; KM i Nosework den 8/10 
Tävling; Spårtävlingen gick bra. KM i lydnad och brukslydnad den 15/10. Farsgrisen den 12/11.  
Lydnadstävling startklass den 19/11 inomhus. 
Styrelsen: Fixardag den 16/10 – få anmälda. Vi gör en påminnelse i nyhetsbrevet.  
Trivsel ordnar loppis i samband med Farsgrisen den 12/11.   
 
§ 7 Skrivelser 
Inbjudan till instruktörer, vidareutbildning SBK instruktörer, Örebro Bk 26 november. 
Skk samarbete reduca prova på styrelseportal, prova på. Man kan bla göra e-signering, digitala 
möten, all dokumentation på ett ställe. Avtalsbevakning. Samla alla dokument. Skicka ut meddelande 
och sms. Vi bordlägger det till efter årsmötet.  
Information om valberedningen från SBK närkedistriktet. 
Ny offert från Emelie. 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
 
§ 9 Nya frågor 
Valberedning Tove är med från valberedningen. Leta kassör fram till 15 November.  
Förslag: Majsan ordförande, Mia vice ordförande, Anna-carin sekreterare, Kassör  vakant. 
Ulrika ledamot, Madeleine suppleant, Carro suppleant..  
Rosa bandet promenad ställs in i år. 
Fixardagen; mat ifrån Brändåsen, fm macka och eftermiddagsfika från Pewes. Cirka 10 anmälda. 
Skickar ut om påminnelse att anmäla till fixardagen. 
Städsektorn, Carro är intresserad av att ta all städning, Organisation av städning tas upp på nästa 
styrelsemöte. 
Styrelsen godkänner offerten från avtalsinstruktören. Majsan upprättar ett nytt uppdragsavtal.   
 
§ 10 Övriga frågor 



Vi planerar att skapa ett årshjul med vad som ska ske i klubben under årets alla månader. Styrelsen 
gör det arbetet efter årsmötet.   
 
§ 11 Ordförande tackar och avslutar mötet. 
 
 
 
 
 
-------------------------------------   --------------------------------------- 
Ordförande    Sekreterare 
Mia Svantesson   Caroline Jonsson 
 
 
 
 
 
--------------------------------------- 
Anna-Carin Andersson 
 
 
 


