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Ingela Andersson, vice ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Håkan Sjödin, sekreterare 

Per-Olof Andersson, ledamot 

Mikael Ingesson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Håkan Sundkvist, suppleant 

Frånvarande: 

Johnny Geayner, suppleant 

 

§ 167 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.42 

§ 168 Dagordningen fastställs 

Ok 

§ 169 Föregående protokoll 

Ok 

§ 170 Ekonomisk rapport. 

För närvarande har vi 225361 kr på klubbens konto. Se även bilaga 

Kerstin har ännu inte fått access till klubbens konto utan stöttas fortsatt av Christel tills att 
detta har blivit löst. Håkan skickar protokoll med klubbens logga till Kerstin 
 
§ 171 VU-beslut. 

Rally har fått ok på att köpa in hindermaterial för ca 2000 kr inför kommande tävling 

§ 172 Rapporter från kommittéer och sektorer 



a) Hundägarutbildningssektorn. 

 

En valpkurs startar den 15 maj, Camilla leder och Ulrika går som hjälpare. 

En tävlingskurs i NW startar i veckan. Kursen leds av Maria Gabrielsson. 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Inget att rapportera 

c) Bruks/Lydnads kommitten 

Den 16-17 juni genomför klubben ett bruksläger med fokus på spår, alla hjälps åt! Påminn via 
facebook. Reka marker inför helgen. 

d) Agility kommitten 

Nya statuter för KM föreslås av kommitteén. Styrelsen tillstyrker förslaget. 

e) Anläggning 

Nytt klippschema utlagt på facebook. Vi söker fler frivilliga för att avlasta klipparna som för fler än en 
vecka i sommar. 

Stugan har återigen försäkrats via Folksam för en kostnad av 6500 kr/år. 

Vi har fått ett pris på ny matta till stugan. Pris 162 kr/m2. Totalkostnad för material 19500 kr + 
arbetskostnad 

f) Kökskommittèn 

Köket behöver förstärkning med nya friviliga. Marianne N har beslutat sig för att lämna kommitteén 

g) Hemsidan 

Fungerar bra. Medlemmarna uppmanas att uppdatera med sina tävlingsresultat 

h) Trivselkommitten 

Ingen rapport 

i) Rallykommitten 

Nästa tävling är helgen 26-27 maj. Kommitteén efterfrågar funktionärer då det är en ”stor” 
tävling med många tävlande 

j) Nose work kommitten 

Nästa tävling är den 6 juni och omfattar två klasser med totalt 55 startande ekipage. Vi ser 
gärna att vi får fler frivilliga som funktionärer.  
 
§ 173 Övriga rapporter 

Inge inkommna 
 
§ 174 Åtgärdslista 

Styrelsen beslutar att agilityhindren ska tas in från plan efter avslutad träning på vintern och placeras 
på pallarna utanför containern 



Skicka ut information till medlemmarna om behovet att säkra att vi får en valberedning på plats. Om 
det inte finns hotas föreningens fortlevnad. Vi söker frivilliga! 

Håkan ska kontakta Ann-Sophie Greberg för att be henne att informera styrelsen om kraven för 
korrekt hantering av GDPR. 

Sekreteraren ska begära in rapporter från samtliga kommitteér inför kommande styrelsemöten! 

§ 175 Skrivelser 

§ 176 Övriga frågor 

Fråga har inkommit om NBK kan tänka sig att sälja IPO hindret till annan brukshundklubb. Styrelsen 
avslår frågan. 

Kökskassan i klubbstugan övertas av Kerstin Ek. 

Arvodet för domaren på kommande agilitytävling är högt och vi måste undersöka hur vi hanterar 
arbetsgivaravgiften. Kerstin Ek kontrollerar regler och beloppsgränser. 

Den 30/5 fyller SBK 100 år och vi kommer att fira det med ett evenemang på klubbstugan. Camilla 
och Jana håller ihop eventet och kommer att beställa tårtor och bjuda på kaffe samt ha en mängd 
uppvisningar och lekar. 

Ett ekonomiskt bidrag till våra SM ekipage i agility beslutades av styrelsen. Beloppet sattes till 1000 
kr/ekipage i år. 

 

§ 177 Nästa möte 

2018.06.11 kl 18.30 

 
§ 178 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.15 

 
Protokollet justeras 

Ordförande Sekreterare 

 


