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PROTOKOLL
Styrelsemöte 8-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

I klubbstugan

Närvarande:

Lotta Johansson, ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Margaretha Carlsson, kassör
Johan Berglin, ledamot
Ann-Christin Pettersson, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Anna Holter, suppleant
Monica Strålberg, ledamot
Lena Unger, suppleant

Ej närvarande:

Eva Jakob och Ulle Liukkonen

§ 80

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 81

Val av justerare

Lena Unger valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 82

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 83

Föregående protokoll

Föregående protokoll har tidigare mailats till alla i styrelsen, inga kommentarer. Protokollet
godkändes.

§ 84

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Genomgång av ”Att-göra-lista” som uppdaterades. Inkommen post sedan sist, fakturor samt
mail som vidarebefordrats till alla i styrelsen.
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§ 85

Ekonomi

Ekonomin är fortsatt god, det kommer in mer pengar för fika än vad det gjort tidigare
under året. Frysen i köket håller på att gå sönder, kassören föreslår att vi köper en ny.
Mötet beslutade att ny kyl/frys skall köpas in. Heléne får i uppdrag att åka till Köks Johan
för att se vad de har att erbjuda.
Margaretha har tagit fram Registerförteckningar gällande GDPR för Klubbens verksamhet,
kassören och sekreteraren, bifogas protokollet samt kommer finnas tillgängliga i MyCloud
då det är klart.
Kassören kommer se över annonserna på hemsidan, plocka bort alla och därefter ta
kontakt med dem om de vill fortsätta annonsera. Debitering av annonserna har inte gjorts
på flera år.

§ 86

Coronatider

Ingenting nytt från SBK/SKK under sommaren mer än att från den 15 augusti tillåts
deltagarantalet på våra arrangemang att uppgå till 50 deltagare där funktionärer räknas
utöver.

§ 87

Webshop

Webshopen via ”Prime4you” presenterades och tittades igenom. Mötet var överens om att
den ser bra ut och att de profilkläder som kommer finnas i shopen är okey till att börja
med, går att uppdatera eftersom.
Mötet beslutade att köra igång webshopen i samband med medlemsmötet den 22 augusti.

§ 88

Nytt arbetssätt valberedningen SBK

En ny valordning som "ställer om" arbetssättet kring valberedningens förslag samt
personval har införts i normalstadgarna som började gälla den 1 juli 2020. Den nya
valordningen gäller i samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben.
Till nästa eller nästkommande styrelsemöte bjuder vi in vår valberedning för att informera
dem om detta.
Syftet med valordningen är bl.a. att öka transparensen kring valberedningens arbete att
hitta nya kandidater till styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet"
under pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se
normalstadgarna.

§ 89

Medlemsmöte 22/8

Anna sitter ordförande på medlemsmöte då Lotta är bortrest. Anna och Helene
sammanställer vad som ska informeras på mötet.
Efter mötet bjuds det på surströmming eller kräftor, uppsatt lapp i klubbstugan för
anmälan.
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§ 90

Rapporter

Avel och Hälsa:
- Utställning: Den inofficiella utställningen den 1-2 augusti gick bra och fungerade fint
med Corona-anpassning. Inget annat att rapportera.
- MH/MT: Rullar på med fortsatt stort intresse. Direktiven att man måste bo inom länet
kvarstår tills vidare, men fundering finns att lätta på det i höst.
- BPH: rullar på som vanligt med många anmälda, samma direktiv här, att deltagarna
måste bo inom länet tills vidare.
Prov och Tävling:
- Bruks o Lydnad: Höstens bruksprov, Appellspår och Sök Lkl-Ekl samt lydnadstävlingen
i oktober är öppnade i SBK Tävling. Rapporttävlingen ställs in då vi inte har någon som
kan/vill arrangera den. Ansökan för nästa års tävlingar är inskickade till distriktet,
ungefär samma antal tävlingar som i år men några datumändringar samt en till
lydnadstävling.
- Specialsök/NoseWork: Inget att rapportera.
- Rallylydnad: Inget att rapportera.
HUS:
- En Allmänlydnadskurs har startats i början av augusti och i slutet av månaden kommer
både en Valp- samt en Agilitykurs för nybörjare att dra igång. Nästa vecka är alla
instruktörer inbjudna till en Instruktörsträff.
Samhällsnytta:
- Inget att rapportera.
Organisation:
- Stuga: Avloppsåtgärderna fortskrider, den nya anläggningen kommer ha en ”upplyft
infiltration”. Johan har fått klartecken från kommunen att vi kan sätta igång med de
tänkta åtgärderna och så fort entreprenören som ska hjälpa oss har tid kommer arbetet
påbörjas, troligen inom några veckor. Det som framkommit under utredningen och
kontakten med kommunen är att nuvarande anläggning inte är slutbesiktad och
godkänd? Reviderade slutdokumentation kommer nuvarande entreprenör att
sammanställa så att den sedan kan slutbesiktas och godkännas.
Jonas gör allt han kan för att färdigställa belysningen, men han har bytt jobb i sommar
och har därför haft mindre tid över.
Ang. ”farthinder” på vägen har kommunen olika uppfattningar om detta, beror lite på
vem man pratar med.
Mötet beslutade att vi ska skicka ett brev till nämnden och ansöka om tillstånd att få
sätta upp blomlådor samt skicka ett brev till Länsstyrelsen om en fartbegränsning.
Anna kontaktar Krigsby Gård och avropar klippning av gräsytorna runt våra klippta
planer, att göras så sent som möjligt.
-

Kök: Håller på att ta fram ett dokument med ”riktlinjer” på vem som gör vad.
Ugnsluckan är trasig, vem tittar på den? Troligen bara någon skruv som lossnat eller
saknas.

§ 91

Hundens Vecka, v37

Några planerade aktiviteter har bokats in, Ulle och Helene sammanställer och jagar vidare
för att vi ska få ihop något varje vardagskväll.
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§ 92

Övriga frågor/ärenden

Avstängd toalett på utställningen – uppstod pga. bristande kommunikation. De som satt
i insläppet hade fått uppfattningen att det var stopp i avloppet och avvisade därför
besökare från att gå på toaletten. Några hade missat att denna info gick ut och då blev det
som det blev. Lotta kontaktar Eva som ställt frågan och förklarar.
Gräsplanen borde åtgärdas – gräsplanen har under sommaren sett helt bedrövlig ut,
troligen pga. isbränna och att man i vinter har träna på den då det var lite snö. Bör den inte
fixas till? Mötet diskuterade gräsplanen och kom fram till att vi avvaktar till nästa år och ser
hur den tar sig då, samt stänger av den till vinter för nyttjande under vinterhalvåret. Vi har
ändå grusplanen som skottas och är tänkt att användas vintertid.
Fråga ang. fika Rallylydnadsträning – några medlemmar har varit i kontakt med
styrelsen och funderat varför de som tränar Rallylydnad varje vecka inte köper fika av
klubben utan har med sig eget? Anna kontaktar Eva och hör vad som säger.
Uppsamling av gräs – med tanke på att gräsmattan är i dåligt skick borde gräsklippet ej
samlas upp utan lämnas kvar då det fungerar som gödning. Margaretha kontaktar Peter om
detta.
”Storstädning” – Margaretha föreslår att vi ska boka en dag för att röja både inne i
klubbstugan och utomhus, hon återkommer med ett förslag på datum.

§ 93

Nästkommande möte

Nästa styrelsemöte är den 24 september kl. 19:00.

§ 94

Mötets avslutande

Lotta Johansson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

__________________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Lena Unger, justerare

