
 

 
 
 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 2021-01-10 
 
Plats: Digitalt möte via mötesprogrammet Zoom. 
 
Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Caroline Jonsson, Karl- Eric Bramming, Liss-Beth Möller, Anna 
Källström, Ulrika Erhardsson. 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning godkändes. 
 
§ 3 Till  protokoll justerare valdes Karl- Eric Bramming. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll: Ändrades då två paragrafer var likadana. Det godkändes o lades till 
handlingarna. 
 
§ 5 Beslut per Capsulam: 
-Inga beslut tagna per Capsulam. 
 
§ 6 Rapporter: 
Ekonomisk Rapport: 
Företagskonto 61008:74 kr 
Placeringskonto 273417:60kr 
Swish 4090 kr 
Det togs beslut på att hälften av innestående medel på företagskontot förs över till placeringskontot 
 
Vi avslutar avtalet med Tp Victory där vi kunnat lämna in om man velat få klubbens logga på kläder. 
 
Aktivitetsgrupp har bildats,  
Christina Carlestav och Kerstin Malm har anordnat aktiviteten Hundtrick på nätet. Väldigt uppskattat. 
 
Tävlingssektorn anordnar en online tävling, startklass online. 
Julpromenaden var populär under jul och nyårshelgen. 
 
Farnsektorn har anordnat träningsbanor för rallylydnad och agility, väldigt uppskattat med dessa 
aktiviteter som anordnats. 
 
Utbildningssektorn HUS lägger ut på hemsidan vilka kurser och aktiviteter som planeras till våren.  
 
Vi har fått sponsring från SBK-närkedistriktet för zoom 
 
Vi har fått resterande innestående bidrag från studiefrämjandet utbetalt. 
 
§ 7 Skrivelser: 
-Vi har fått besked från skatteverket att vi inte behöver betala skatt för år 2019. 
 
§ 8 Inkomna frågor från sektorer: 
-Inga frågor har inkommit. 
 
 
 



§ 9 Nya frågor 
-Årsmöteshandlingar gicks igenom. Bilaga 1 
-Verksamhetsberättelse 
-Verksamhetsplan 
-Budget 
-Förtjänsttecken 
-Styrelsen har några frågetecken på utbildningens sektorns planering och budget. På grund av 
covid19 bollar vi frågan åter till sektorn. Majsan kontaktar sektorn.  
-Kassören sammanställer budgetförslag 2021 till nästa möte. 
-Vi följer upp alla handlingarna på nästa styrelsemöte. 
 
-Årets medlem: – nominering? 
Majsan ser till att det läggs ut till medlemmarna att de får nominera till nästa styrelsemöte. 
 
-Motioner:  Bilaga 2 
Farn sektorn: – 2 ändringar i statuterna. Styrelsen tillstyrker. Bordlägger till nästa medlemsmöte. 
-Km lydnad, och km i brukslydnad – får ställa upp med flera hundar i samma klass. Styrelsen 
tillstyrker. Bordlägger till nästa medlemsmöte. 
 
-Medlemsavgift 2022: 
-Oförändrad 
 
-Medlemsmöten 2021: 
-Följande medlemsmöten planeras under 2021: 26/5, 22/9, 8/12, 
-Årsmöte planeras till den 13/2-2022. 
 
-Vinster till hundtrixet: 
-Tshirt och vattenflaska ges till de som gått upp i nivå 3. 
 
Sektorer- nyval:         Bilaga 3            
-Farnsektorn: Gunbritt Johansson och Susann Spåre avgår. Nyval: Margarete Haberl. Tillstyrkes. 
-Trivselsektorn: Nyval Anna-Carin Andersson och Maivor Larsson. Tillstyrkes. 
-Tävlingssektorn: Seja Sangi avgår, nyval Katrin Harmander. Tillstyrkes. 
 
Styrelsemöten 2021: 
-Följande möten är planerade17/2, 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: 
-Föreläsning Game on puppy flyttas o förfrågan om senare datum.  
Maila kassören om man inte vill stå kvar som anmäld och vill ha pengarna tillbaka. 
Glöm då inte att tala om vilket bankkonto som ni vill ha tillbaka pengarna på och vilket datum ni 
betalade in avgiften på och vilken summa ni skickade in. 
 
§ 11 Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse. 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
_________________________  _________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
Justerare 
_________________________ 
Karl-Eric Bramming 


