
 

 

 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 10 juni  Plats; Östansjö  
 
Närvarande: Majsan Jonsson, Kalle Bramming, Caroline Jonsson, Liss-Beth Möller, Mia Svantesson, 
Ulrika Erhardsson, Anna Källström. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordningen godkändes. 
 
§ 3 Val av protokolljusterare valdes Liss-Beth Möller. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Inga beslut finns att redovisa. 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  
Swish 10376 kr 
Placeringskonto 273417,60 
Företagskonto 69043,55 
 
§ 6 Rapporter 
Från instruktörsmötet. Information om covid-19, kurser hålls i huvudsak utomhus. 
Lydnadstävling startklass den 13/9 inställd. Km i lydnad och Km i Brukslydnad planeras den 13/9 
istället. 
Brukstävlingen den 24/10 är nästa officiella kommande tävling. 
Instruktörsgåvan för alla instruktörer är planerad till den 5 – 7 februari. 
 
 
§ 7 Skrivelser 
Välkommen som ordförande, att leda arbetet, skrivelse från SBK. 
Frida Holst Petterson – specialsökinstruktör, förfrågan om att ha kurs hos oss. Vi tar upp ärendet vid 
nästa styrelsemöte. 
 
§ 8 Kursverksamhet 
Märk kurser i anmälan med första kurstillfällets datum. 
Dags för att skriva nytt avtal för avtalsinstruktör för 2021. Liss-Beth. Kalle och Majsan ser över avtalet 
och presenterar det vid styrelsemöte i september. 
 
§ 9 Inkomna frågor från sektorer 
Ersättning till Emelie för insats för blivande allmänlydnadsinstruktör. Förslag från Emelie har inkommit, 
styrelsen godkänner förslaget. 



 
§ 10 Nya frågor 
Nyhetsbrev till medlemmar. Lägret, km, medlemsmöte i september, öppna träningar, styrelsen skickar 
med en presentation av oss. 
Nya pärmar delas ut till alla i styrelsen, där kan vi ha alla protokoll mm, en pärm som kan gå vidare till 
nästa person vid ev byte av styrelse. 
 
§ 11 Övriga frågor 
Prata igenom om upplägg för medlemsmötet, förslag om stationer mm, för vidare diskussion på nästa 
styrelsemöte. 
Skriva ihop en presentation om sig själv och ta kort på sig och skicka via Messenger, skicka till 
ordförande. 
 
§12 Ordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
________________________  ________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
 
Protokoll Justerare 
 
 
________________________ 
Liss-Beth Möller 
 
 
 


