
 

Protokoll Styrelsemöte för Hallsbergs Brukshundsklubb. 

Datum 2020-10-21 Kl: 18:30 

Närvarande: Maj-Britt (Majsan) Jonsson, Liss-Beth Möller, Karl-Eric (Kalle) Bramming, 
Anna Källström,  

Via Länk: Ulrika Erhardsson, Mia Svantesson, Carolin Jonsson 

Plats. Odensbacken  (Hos Anna Källström) 

§ 1 Mötets öppnandes och ordförande hälsade alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen godkändes. 

§ 3 Till sekreterare valdes Liss-Beth Möller. 

Till protokolljusterare valdes Kalle Bramming. 

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

Justerade protokoll förvaras i låst skåp på klubben. 

§ 5 

 

Beslut tagna per Capsulam: Inga beslut är tagna.  

§ 6 Rapporter 

Ekonomiska: Företagskonto: 60 609 kr, Swisch: 10 720 kr, Placeringskonto 273 417kr. 

I november skickar kassören resultatrapport till alla sektorer inför budgetarbetet. 

Ordförande: Avtalet med avtalsinstruktör är underskrivet och klart. 

Inbjudan till prova på Weight pull ligger ute på nätet. 

Avvaktar i två veckor med inbjudan till föreläsning ”Vardagslydnad i positiv bemärkelse” den 8/12 på 
grund av coronaläget. 

En första information till städgruppen har hållits. 

Städschema läggs ut på Facebook, likadant som klubbvärdslistan. 

Kalle har skrivit en instruktion för städmaskinen. 

En instruktion behövs också till robotdammsugaren. 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20/10. Styrelsen har fått en motion. Vi 
behandlar den på nästa styrelsemöte. 

Tävlingssektorn:  Farsgrisen sker den 7/11 utomhus 

Apellklass och lägre klass spår 24/10 på klubben. 

21 nov Startklass lydnad utan publik inomhus. 

Stugfogdarna har fixat en ny bänkskiva till köket 

Kökssektorn: Inget att rapportera. 



§ 7 Skrivelser:  

SBK distriktet: Kassören skall meddela att klubbens medlemsavgift är oförändrad. 

Vi uppmanas att läsa SBK:s policy. 

Vi påminns att förtjänsttecken kan utdelas. Tas upp på nästa möte. 

Amelia önskar utbilda sig till instruktör. I nuläget är inga nya utbildningar planerade så hon hälsas 
välkommen med ny förfrågan när distriktet inbjuder till kurs. 

§ 8 Inkommit från sektorer: Inget inkommit. 

 

§ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya frågor: 

Styrelsen beslutar att godkänna dokumentet ansvarsområden för sektorer. Bilaga 1. 

Vi går igenom styrelsens uppgifter enligt dokumentet. 

Pärm för viktiga dokument ordnas. 

Dokument om poängsystem för städning godkänns med tillägg att sektorsmedlemmar erhåller 
samma förmåner som städgruppen. Bilaga 2. 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete. Ordförande frågar vilka som vill ställa upp för omval. Alla 
ställer upp men vi gör en omstrukturering på poster. Vi diskuterar det på nästa möte. 

Medlemsmötet i dec flyttas till den 2 dec p.g.a föreläsning. På mötet har vi julkappsbyte med 
återanvända prylar. Majsan frågar Jonna om hon kan sjunga några julsånger. Julsmörgås serveras. 

It-utveckling behövs i klubben? Majsan kollar om vi kan få hjälp med det. 

Personsöksgrupp – öppenträning med klubbvärd önskas. Den gruppen läggs till i klubbvärdslistan 
med början i januari. 

Kom med förslag på föreläsare/ aktiviteter till våren. Prova-på-kvällar, Temakvällar, 
Ungdomsaktiviteter? 

Nästa möte den 18/11 hos Mia alt. digitalt. 

  

  

§ 10 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Ordförande 

 

Maj-Britt Jonsson 

Sekreterare 

 

Liss-Beth Möller 

 

Protokoll Justerare 

 

Kalle Bramming 

 

 


