
 

 

 
 
Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb 
 
Datum: 2021-03-16 
 
Plats: Digitalt möte via mötesprogrammet Zoom. 
 
Närvarande: Maj-Britt Jonsson, Caroline Jonsson, Anna Källström, Liss-Beth Möller, Kalle Bramming. 
 
 
 
§ 1 Mötets öppnande, och ordförande hälsar alla välkomna. 
 
§ 2 Dagordning godkändes. 
 
§ 3 Till protokollssekreterare resp. justerare valdes Caroline Jonsson och Anna Källström. 
 
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 5 Beslut tagna per Capsulam 

- Inga beslut tagna per Capsulam. 
-  

§ 6 Rapporter 
Ekonomisk rapport  
Företagskonto 52972,98 
Swish 26723 
Placeringskonto 300000 
Tävling 
Plojtävling 2 april - Påsksmällen- inte många anmälda. 
Extra insatt lydnadstävling 5 september 2021;  Klass 1 tävling, dubbeltävling fm och em,  
2022  
Startklass 7-8 januari 
5 mars Startklass dubbeltävling fm och em- 
4 september Lydnadstävling Klass 1   
25 september Bruksspår  apell- och lägre klass 
Städgruppen 
Sommarstädning av städgruppen - de städar 1 gång i månaden förutom juli månad,   
Farnsektorn,  
Nosework Clear round på påskdagen. 
 
§7 Skrivelser 
Förslag till öppen träning i Corona tider från utbildning – Emelies förslag godkändes. 
Skrivelser från SBK- årlig rapport, tävling, Distriktet söker dispens åt oss hos länsstyrelsen för lös 
hund under förbudstiden. Vi har ett som är godkänt till 2027.  
 
 
 



§ 8 Inkomna frågor från sektorer 
Förfrågan från sök-gruppen om att köpa in 3 st Walkie talkie. De får återkomma med prisförslag. 
 
§ 9 Nya frågor 
Poängsystem för funktionärer- Som en morot istället för poängssystem, tex föreläsning med grillning, 
eller middag på klubben. Vi funderar och tar upp frågan nästa gång. 
Nyhetsbrev – behöver delge våra medlemmar. Skicka ut ett i början av april. Majsan skickar innehåll 
till Emelie. Punkter till info-brev; Coronarestriktioner, öppna träningar, kurser igång, temakvällar, 
årsmöteshandlingar, trivselsektorn. Låsa grinden. 
Läger 2021-Majsan fixar en arbetsgrupp. Planeras till den 27 – 29 augusti. 
Städdag ute och inne- gör en städlista. Tar upp frågan på nästa möte. 
Städning av kontoret den 15/4. Majsan, Anna och någon ifrån FARN. 
Värme i café-delen- värmepumpen ger inte så mycket värme. Majsan bokar en service. 
Corona restriktioner – Max 8 pers inkl ledaren. Inga aktiviteter är tillåtna inomhus. 
Öppna träningar stängda till och med april. Startar upp utomhus i maj månad. Utbildning sköter 
administrationer. Kommer info i infobrevet   
Ungdomsgruppen- stort intresse för prova på kvällarna.  
 
 
§ 10 Mötet avslutas och ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
_______________________   ________________________ 
Maj-Britt Jonsson   Caroline Jonsson 
 
 
Justerare 
 
 
_______________________ 
Anna Källström  
 
 
 


