
 

 

 

 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 20210519 
Närvarande: Mia Svantesson-Sandberg, Maj-Britt Jonsson, Liss-Beth Möller, Kalle Bramming, Anna 
Källström,Ulrika Erhardsson, Caroline Jonsson 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning godkändes. 
 
§ 3 Till protokolljusterare valdes Mia Svantesson-Sandberg. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 
Inga beslut tagna 
 
§ 5 Ekonomisk rapport  
Swish 67964,50 
Företagskonto 44896,31 
Placeringskonto 300000 
 
§ 6 Rapporter 

- Uppföljning av budget. Går igenom resultatrapporterna. 
- Ungdomsträffarna, god respons från barn och föräldrar.  
- Trivsel gruppen ska plantera blommor. 
- 22-23 Maj är det instruktörsgåva för instruktörerna kurs i Specialsök. 
- Valpkurs,brukslydnadkurs,vardagslydnadskurs, Spårkurs är igång. 
- Tävlingssektor har inget på gång, möte i början på juni. 
- Planering för lägret har påbörjats. . 
- Stugfogdarna har tittat på utemöblerna, bräderna håller på att gå av, det kommer att åtgärdas. 

Robotgräsklipparna ska startas. 
- Skickat ut frågan om någon kan hålla valpkurs och vardagslydnadskurs, ingen återkoppling än 

från någon. 
 
§ 7 Skrivelser 
Hallsbergs kommun, redovisa hur många medlemmar, kön o ålder, Carro kolla igenom det. 
Inbjudan till årsmöte, närkedistriktet årsmöte.  
Kommun kan ansöka om svensk fana till nationaldagen, klubben kommer ej ansöka. 
Tobias Fornbrant Hallsbergsmässan önskar att vi arrangerar en uppvisning utomhus. 6-7 maj 2022, vi 
antar erbjudandet. 
 
 
 



§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
Fråga från medlemmar, kapplöpning. Åka dit o testa på.  
Fråga om MH på klubben. Liss-Beth tar reda på mer info.   
Km priserna. Delas ut för 2020 på första fysiska medlemsmötet. 
 
§ 9 Nya frågor 

• Styrelsen och andra sektorers ersättning/belöningar? Hur skall klubben visa sin uppskattning för 
arbete som medlemmarna lägger ned i klubben? Poängsystem? / Belöning, uppskattning/ för utfört 
arbete. HUR? Arbetet fortsätter på nästa möte.  Förslag: Middag till hösten för alla sektorer.  

• Nyhetsbrev maj/juni. Tar upp frågan på nästa styrelsemöte den 8 juni. Coronaläget, lägret ska vi bland 
annat skriva om.  

• Årsmöte Närke distriktet. Ingen från styrelsen kan delta. Majsan frågar instruktörerna.  

• Walkie talkie, fungerar de? Mia kollar upp. 

Nästa styrelsemöte kl 18 hos Mia Svantesson-Sandberg.  

 
 
§ 10 Mötet avslutas och ordförande tackar för visat intresse. 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
______________________________  ____________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
 
Justerare 
 
 
______________________________ 
Mia Svantesson-Sandberg 
 

 

 


