
 

 
 
 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 2021-04-14 
 
Plats: Digitalt möte via mötesprogrammet Zoom. 
 
Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Karl- Eric Bramming, Liss-Beth Möller, Anna Källström, Ulrika 
Erhardsson. 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning godkändes med tillägg under paragraf 10. Medlemsmöte. 
 
§ 3 Till  protokoll sekreterare/ justerare valdes Liss-Beth Möller / Karl- Eric Bramming. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll: Det godkändes o lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut per Capsulam: 
-Inga beslut tagna per Capsulam. 
 
§ 6 Rapporter: 
Ekonomisk Rapport: 
Företagskonto 57024:- 
Placeringskonto 300 000:- 
Swish 48188:-  
 
Ordförande: 
Tippspromenad pågår t.o.m 28/4-21, gå gärna med barn och hundar för det är en trevlig runda. 
Maj-Britt Jonsson kommer att vara instruktör på SBK:s nationella träningsläger på Åkerby i höst. 
Ungdomsgruppen kommer att ha en grupp på Motorp och en grupp på klubben. 
Värmepumpen kollas av fastighetsägaren. 
Läger???? Vi planerar och hoppas. 
Fastighetsägaren sponsrar klubben med gödning till gräset på planen. 
 
Trivselsektorn: 
Har haft ett möte, ska plantera blommor när frosten är över. 
Godis mm finns att köpa i cafet. 
Ny prislista där swishavgiften är borttagen. Info kommer på hemsidan. 
 
Utbildningssektorn  
Instruktörshelg 21-22/5 i specialsök kommer eventuellt att flyttas till hösten.  
 
Övriga sektorer inget att rapportera: 
 
§ 7 Skrivelser: 
Kongresshandlingar inkommit från SBK. 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer: 
Öppenträning sök o spår efterfrågas genom Mia Svantesson. Vi beslutar att avvakta till längre fram 
och ser först hur övrig öppenträning fungerar nu under coronatiden. Det rekommenderas att starta en 
egen träningsgrupp i spår o sök. 
 



FARN-Träningsgrupp. Vill anordna en hel helg inomhusträning i rally. Tillstyrks med hänsynstagande 
till rådande coronaregler. 
 
 
 
 
§ 9 Nya frågor 
 
-Walkie-talkie efterfrågat prisförslag har ej inkommit. 
-Städdag, Uppgifter fördelas, Trädgårdsmöbler skall oljas= Tävlingssektorn. 
Stubbar bort=Stugfogdarna. Städa ”korridor”=FARN. Flytta ut agilityhinder=FARN.  
Städa kontainer=utbildning, Tvätta fönster=Trivselsektorn, Kök= Trivselsektorn, 
Kontoret=Styrelsen, Garderober på WC= Styrelsen, 
All städning skall vara fixat och klart före midsommar. 
 
Hur skall klubben visa sin uppskattning för arbete som medlemmarna lägger ned i klubben? 
Poängsystem? / Belöning, uppskattning/ för utfört arbete. HUR?? 
Vidare diskussion med goda idéer på kommande styrelsemöten/medlemsmöten. 
 
Dymo och inplastare inköps av Majsan. 
 
Årsmötet flyttas fram till år 2022. 
 
 
-Medlemsmöten 2021: 
Följande medlemsmöten planeras under 2021: 26/5, 22/9, 8/12, 
Medlemsmöte den 26/5 ställs in p.g.a corona restriktioner. 
Fråga till nästa medlemsmöte: Kontantfri hantering i klubben. 
 
Infoblad 
Skickas ut till medlemmarna i maj/juni. 
 
Styrelsemöten 2021: 
-Följande möten är planerade 17/2, 16/3, 14/4, 19/5, 8/6, 18/8, 16/9, 28/10, 24/11, 16/12. 
9/1 2022.15:00 
 
Städgrupp-poängsystem: 
Styrelsen och andra sektorers ersättning/belöningar, Mia Svantesson-Sandberg ej närvarande. 
Bordlägger punkten till nästa styrelsemöte. 
 
§ 10 Övriga frågor: 
-Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 11 Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
_________________________  _________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Liss-Beth Möller 
 
 
Justerare 
_________________________ 
Karl-Eric Bramming 


