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PROTOKOLL
Styrelsemöte 11-2020
Art:

Styrelsemöte

Plats:

Zoom möte

Närvarande:

Lotta Johansson, ordförande
Eva Jakob, vice ordförande
Heléne Eliasson, sekreterare
Johan Berglin, ledamot
Ulle Liukkonen, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Anna Holter, suppleant
Monica Strålberg, ledamot
Lena Unger, suppleant

Meddelat frånvaro:

Ann-Christin Pettersson, ledamot, Margaretha Carlsson, kassör

§ 120

Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 121

Val av justerare

Ulle Liukkonen valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 122

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 123

Föregående protokoll

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

§ 124

Skrivelser/Post/Att-göra-lista

Ingen speciell post förutom fakturor, mail till klubben har vidarebefordrats till alla i
styrelsen och ”att-göra-lista” gicks igenom och uppdaterades, bilaga 1.
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§ 125

Ekonomi

Kassören, som anmält frånvaro till kvällens möte, har meddelat att bokslutsarbetet
påbörjats, att hon saknar några budgetförslag som förväntas skickas in senast till
imorgon den 15/12. I mellandagarna kommer kassören tillsammans med Heléne
Eliasson påbörja nästkommande verksamhetsårs budget till årsmötet.
Elförbrukning för okt-nov i år är dyrare än samma period i fjol, vad kan det bero på?
Lampan som lyser vi infarten dygnet runt? Att vi har haft fler kurser sent i höst och
belysningen påslagen vilket vi inte brukar ha dessa månader. Går elementen för fullt?
Lotta Johansson kollar elementen på torsdag då hon ska till klubbstugan och
Margaretha Carlsson får i uppdrag att se över tidigare årsförbrukningar som
jämförelse.

§ 126

Corona tider

Idag har SKK skickat ut nya direktiv ang. smittspridningen av Covid -19. Man hänvisar
till den skärpta förordningen från regeringen som börjar att gälla från idag den 14/12.
Kortfattat innebär den ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och
offentliga tillställningar med en begränsning om max åtta personer och att man
dessutom har ett personligt ansvar att förhindra smittspridning.
SKK/SBK har utifrån detta justerat sina åtgärder i 3 punkter, aktuella först och främst
fram till den 31 januari 2021.
•
•
•

All verksamhet som samlar fler än 8 personer ställs in. I antalet skall även
funktionärer räknas in.
Verksamhet inomhus som samlar färre än 8 personer ska inte genomföras.
Verksamhet utomhus som inte samlar fler än 8 personer kan fortfarande
genomföras men med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från
Folkhälsomyndigheten.

Eftersom all verksamhet i år har avslutats och vintern är här kommer det inte bli några
större folksamlingar, varken i klubbstugan eller utomhus en tid framöver, mer än
privata träffar. Anna Holter föreslår att vi förtydligar till våra medlemmar att vi alla har
ett eget ansvar. Anna gör ett anslag som vi både sätter upp i klubbstugan och
publicerar på FB sidan.

§ 127

Förtjänsttecken

Heléne Eliasson och Margaretha Carlsson har gått igenom medlemslistan och tagit
fram ett förslag på medlemmar att ansöka förtjänsttecken till. De närvarande på mötet
gick tillsammans igenom listan och beslutade vilka vi ska ansöka till.
Heléne och Anna Holter hjälps åt att fylla i ansökningsblanketterna för vidarebefordran
till MND som beviljar eller inte beviljar ansökningarna som sedan skickas vidare till
SBK.
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§ 128

Inför Årsmötet

Ulle har ställt frågan ang. de vandringspriser vi tänkt ta fram till årsmötet, att det inte
känns rätt med tanke på att det knappt varit några tävlingar i år?
Mötet beslutade att skjuta på detta till nästa års årsmöte och att vi på kommande
årsmöte endast delar ut ”Klass Hunden” samt Förtjänsttecken.
Anna Holter ansluter till tidigare utsedd grupp (Lena Unger, Ulle Liukkonen, Heléne
Eliasson) som skall ta fram de nya priserna.
Inför årsmötet får Margaretha Carlsson i uppdrag att ta reda på mer om tjänsten ”Vote
IT” då medlemmarna måste kunna rösta på mötet.

§ 129

Rapporter

Avel & Hälsa - Inget att rapportera förutom att de bokade BPH tillfällen i november och
december ställs in pga. Covid -19.
Prov & Tävling – Inget att rapportera
HUS – Höstens sista valpkurs har precis avslutats. Heléne Eliasson kommer påbörja en
Specialsöksinstruktörsutbildning nu. Helena Bergenudd och Isabel Skogström är
anmälda till en Rallylydnadsinstruktörsutbildning som startar i januari 2021.
Samhällsnytta – Inget att rapportera.
Organisation – Att åtgärda avloppsanläggningen börjar kännas något akut, Johan
Berglin meddelar att de som skall utföra jobbet tyvärr fortfarande är på annat jobb.
Men så fort de är färdiga där kommer de utföra jobbet.
Margaretha Carlsson ansluter till mötet!

§ 130

Övriga frågor

Grusplan? Skulle det vara möjligt att åtgärda grusplanen nu? Tillåter ekonomin det?
Mötet beslutade att den skall fixas i samband med att avloppsanläggningen åtgärdas.
Johan Berglin beställer grus och frakt, bra att göra detta i vinter då tjälen kommit och
marken inte blir sönderkörd av en tung lastbil.
Fundering över om klubben inte vill att övriga raser förutom brukshundar skall få
tävla i Bruksprov? Den som frågar var ej närvarande på styrelsemötet då Motioner till
kongressen gicks igenom.
Styrelsen diskuterade de motioner som var inskickade, två av dem handlade om
brukshundars rätt till att få förtur på bruksprov. Dessa och liknande motioner har varit
uppe på SBKs kongress under flertalet år och svaren har alltid varit att man arbetar
med frågan. Ingen återkoppling har skett under dessa år.
Styrelsen anser att det är en komplex fråga, dels för att ”bruksprov” är SBK rasernas
enda utvärderingsverktyg tillsammans med MH för att utvärdera och avla för både
funktionsdugliga och mentalt bra hundar.
Den andra frågan är tillgång till bruksprov, vi ser en minskad andel prov, beror även på
brist av funktionärer. Bruksproven konkurrerar med andra nytillkomna tävlingsgrenar.

2020-12-14

Andra raser har sina egna arbetsprov, där SBK raser inte har tillträde och de proven har
inte relevans för utvärdering av brukshundar.
Idag bortlottas brukshundar till fördel för andra raser. Styrelsen anser att alla ska få
vara med och tanken med att stötta motionärerna är att väcka frågan på nytt och
hoppas att SBK centralt tar ett krafttag i frågan.

§ 130

Nästa styrelsemöte

Är bokat till torsdag den 14/1 2021.

§ 131

Mötets avslutande

Ordförande Lotta Johansson tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid pennan:

_______________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:

_______________________________________
Lotta Johansson, mötesordförande

____________________________________
Ulle Liukkonen, justerare

