
 

 
 
 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
 
Datum: 2021-02-17 
 
Plats: Digitalt möte via mötesprogrammet Zoom. 
 
Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Karl- Eric Bramming, Liss-Beth Möller, Anna Källström, Ulrika 
Erhardsson, Mia Sandberg. 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning godkändes. 
 
§ 3 Till  protokoll sekreterare resp justerare valdes Liss-Beth Möller och Ulrika Erhardsson. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll: Godkändes o lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut per Capsulam: 
-Inga beslut tagna per Capsulam. 
 
§ 6 Rapporter: 
 
Ordförande:  
Enligt SBK kan klubbarna anmäla flera officiella tävlingar till hösten. Tiden förlängs p.g.a Coronan. 
 
Kassören 
Ekonomisk rapport: 
Företagskonto 51 856 kr 
Placeringskonto 300 000 kr 
Swish 3 855 kr 
Del av innestående medel på företagskontot har förts över till placeringskontot. 
Intäkter från uthyrning av hallen tenderar att öka, då många hyr hallen. 
 
Tävlingssektorn: 
Online tävlingen i startklass har hittills fått 32 anmälningar. Startavgift 100 kr. 
 
Farnsektorn: 
Flera träningsbanor för rallylydnad och agility anordnas. 
 
Utbildningssektorn: 
Flera kurser och aktiviteter planeras till våren. Info kommer! 
 
Stugfogdarna: 
Brevlåda med lås finns nu i klubbstugan för bl.a för sekretessbelagt material t.ex dokument med 
födelsenummer. 
Kan även användas som idelåda. 
 
§ 7 Skrivelser: 
Från SBK: mötesanteckningar från distriktets möte med klubbrepresentanter har kommit. 
Majsan redogjorde om innehållet. 
Förfrågan från Hallsbergs kommun har inkommit om sportlovsaktiviteter. Vi avböjde p.g.a corona. 
Återkommer gärna till nästa år. 



 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer: 
Utbildningssektorn vill minska tiden/kurstillfälle eftersom coronarestriktionerna gör att kurserna sker 
utomhus. 
Styrelsen är positiv till detta.  
 
§ 9 Nya frågor 
-Årsmöteshandlingar gicks igenom på föregående och detta möte. 
Handlingarna förvaras i klubbstugan. Ett ex är tillgängligt för medlemmar och ett ex förvaras i 
kassaskåpet. 
-Verksamhetsberättelsen föredras av ordförande 
-Verksamhetsplanen föredras av ordförande. 
-Budgeten presenteras av kassören, inkl lite förändringar som inkommit från utbildningssektorn pga 
corona. 
Revisorerna har granskat och godkännt 2020-års räkenskaper. 
Revisorerna är villiga att sitta kvar ytterligare 1 år. 
Datum för årsmötet står öppet fram till den 14 maj -21 då vi måste besluta om ett datum eller ställa in. 
 
Avvaktar med infobrev till efter nästa styrelsemöte. Viktig info läggs ut på hemsidan. 
 
Städgrupp-poängsystem: 
Städningen fungerar bra men hallen behöver städas oftare än köket. Mia kollar med gruppen om det 
är möjligt. 
Gemensam städdag? Ute och inne tas upp på nästa möte. 
Hur utvecklar vi poängsystemet? Diskuteras vidare på nästa möte. 
 
Årets medlem är utsedd efter förslag från medlemmarna. 
Priset till årets medlem delas ut nästa fysiska medlemsmöte. 
 
Organisationsplanen under utarbetande. Majsan och Kalle jobbar vidare. 
 
Klubbens coronarestriktioner gäller minst t.o.m mars månad ut. 
 
§ 10 Övriga frågor: 
Barn och ungdomsarbetet  i klubben är påbörjat. 11 st är anmälda hittills. 
Mer info kommer. 
 
 
§ 11 Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
_________________________  _________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Liss-Beth Möller 
 
 
Justerare 
_________________________ 
Ulrika Erhardsson 


