
 

 

Protokoll från Styrelsemöte § 320-332 , No 5 

12 Augusti 2019 

Närvarande:  

Mikael Hjort , ordförande 

Kerstin Ek, kassör 

Mikael Ingesson, ledamot 

Ingereva Berghdal, ledamot 

Ulrika Dahlstrand, suppleant 

Håkan Sjödin, ledamot 

Frånvarande: 

Ingela Andersson, vice ordförande 

Johnny Geayner, suppleant 

Nathali Golebiowski, sekreterare 

 

§ 320 Micke hälsar alla välkomna och öppnar mötet 18.44 

§ 321 Dagordningen fastställs 

Ok. 

§ 323 Föregående protokoll 

Ok, med rättning. 314D tävling i augusti inte i juni 

§ 324 Ekonomisk rapport. 

Ekonomin är fortsatt god och vi har 190478 kr i kassan 

§ 325 VU-beslut. 

IGP får köpa hinder för 5000 kr. 

Ny dammsugare köpt för 3000 kr. 

Ny högtalare köpt för 2000 kr.  



§ 326 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) Hundägarutbildningssektorn 
2 valpkurser, 1 appell, 1 allmännlydnad 1+2 kombinerade temadagar planeras. 

 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Inget att rapportera. 

 

c) Bruks/Lydnads kommittén 

Skärgårdscupen genomfördes med 90 starter per dag. Inget datum satt för Bruks KM 

än. Den andra helgen i september har vi höstens Appell tävling och den 21 september 

har vi Lägre/Högre tävling i Bruksspår. 

d) Agility kommittén 

Den 21-22 augusti har vi Agility tävlingar på klubben och ett funktionärsschema är 

under utformning. De öppna träningarna har kommit igång. Vi kommer att hyra in 

externa instruktörer för att hålla tävlingskurser på klubben. 

 
e) Anläggning  

Dörren in till gräsklipparen behöver åtgärdas innan den ramlar helt loss. Grenar på asparna 
intill agility planen måste gallras så att belysningen inte skyms. Ny brevlåda behöver köpas in. 
 

f) Köks kommittén 

Ingen rapport. 

 

g) Hemsidan  

Rullar på 

h) Rally kommittén 

Planeringen pågår inför tävlingar den 31/8-1/9 med 466 anmälda och 300 starter.  

 
i) Nose work kommittén 

KM i NW genomfört på klubben och årets vinnare blev Jonas Klang med Flint. 
1 

j) Mondioring 
Maria Gabrielsson utgår pga av att hon kommer att utbilda sig till specialsöksdomare. 
Ny sammankallande ska tillfrågas. Hinder är beställda. 
 

k) IGP 

Medlemmarna fokuserar på lydnad och skyddslydnad och  skulle vilja göra några mindre 
inköp till vår grupp. 
Vi har tre skul men skulle vilja ha ett till så att vi kan träna på att rondera 4st.  Kostnad 1500-
2000kr 
Vi skulle vilja köpa in ett apportställ. Kostnad 600-800kr 
Vi behöver även ett hopphinder, vi har letat överallt men kan tyvärr inte hitta alla delarna till 
det gamla hindret. Kostnad 1500kr-2000kr 
Så max 5000kr är det som vi behöver. 
Kommitteen kommer troligtvis inte att dra in några pengar till klubben i år, möjligtvis 
kommer vi att ha ett helgläger i höst men inget är spikat. 
Det är 4 som tävlar och har gjort BH prov, 2 skall köra IGP 1 i sommar och 2 skall köra BSL 1 i 
sommar 

 



§ 327 Övriga rapporter 
Siri har fått tillstånd att låna våran högtalare när hon representerar SBK vid ”Djurens Helg” på Solvalla 

§ 328 Åtgärdslista 
 

§ 329 Skrivelser 
 

§ 330 Övriga frågor 

Styrelsen fick frågan om NBK kunde tänka sig att vara värd för agility SM. Styrelsen tackade nej pga 
den stora arbetsbelastning det innebär.  

NBK fick frågan om vi kunde tänka oss att tillåta Collie klubben att genomföra rasklubbens SM i Bruks 
på klubben. Styrelsen avstyrkte med hänvisning till att vi inte vill belasta markägarna med fler 
tävlingar än våra egna för att inte få problem i framtiden. 

Fråga inkom från Denise Karlsson om att få vara på klubben för att hålla en kurs i egen regi. Styrelsen 
avstyrkte förfrågan 

Frågan om att arrangera ett föredrag i hundpsykologi restes. Styrelsen är positiv till initiativet  

Nästa medlemsmöte flyttas till 18 september 
 

§ 331 Nästa möte 

16 september  

§ 332 Micke tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 20.00 

 
Protokollet justeras 

Ordförande     Sekreterare 

 


