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Protokoll styrelsemöte 18 november 2020 
§ 473-485, No 7 
 
Digitalt via Zoom 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Håkan Sjödin, ledamot 
Viveca Ericsson, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
Frånvarande: 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Johnny Geayner, suppleant 
 
§ 473 Mötet öppnas – Maria öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 
§ 474 Val av justerare –Viveca Ericsson och Ulrica Dahlstrand 
 
§ 475 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 476 Föregående protokoll – inga kommentarer, läggs till handlingarna. 
 
§ 477 Ekonomisk rapport. 

a) Verifikationslista, se bilaga 1 
b) Resultatrapport och balansräkning för perioden, se bilaga 2. 

Vi har ett plusresultat på 20395kr. 
Kerstin har beställt toner och handsprit till klubben.  

§ 478 Rapport från revisor – ingen rapport. 
§ 479 VU-beslut. Vi har gemensamt tagit besluten i vår slutna FB grupp.  
Vi ställer in glöggminglet, NW tävling 5/12, NW Clear round 25/11, och Specialsöksprov. 
Vi har köpt in belysning till klubben. 
 
§ 480 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn  
Kurser:  
Valpkurs start 29/10 fullbokad 
Agility nybörjare start 13/1 
Prova på SÖK januari 
Rapportkurs nybörjare Januari 
Vi har fått skjuta på en specialsökskurs då det var för få anmälda (1) och valt att skjuta på 
den en bit även pga covid.  
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Föreläsning i 100% närvaro, hur man skapar fokus på träning och tävling. Planerad till 21/12 i 
Viaskolans matsal. Vi har inte diskuterat än om den ska skjutas upp pga covid19 eller inte.  
Uppvisningsdagen den 29/11. Vi har inte ännu diskuterat den saken heller.  
Styrelsen beslutade idag att vi följer SBKs råd och arrangerar ingen verksamhet inomhus. 
Föreläsningen kommer därför att ställas in i fysisk form. Hus undersöker möjligheten att 
genomföra den digitalt. 
 

b) Bruks/Lydnads kommittén  
Har genomfört sina tävlingar trots Corona, förutom det lugnt. Planerar lite mer tematräffar 

inför 2021. Ska se över intresset för att skicka nya funktionärer för tävlingsledare.  

c) Agility kommittén  
Vi vill lägga till i statuterna Bästa Agilityhund agility om nytt ag år 18 maj till 17 maj året 
därpå med utdelning av pris på nästkommande medlemsmöte i varje storlek, och i Statuter 
för KM Agility ta bort punkt b) då vi vill att alla medlemmar ska få köra km och inte ska 
behöva tävla för klubben då man även kan tävla för svenska agilityklubben nu. 
KM den 28 Nov 18 – 21 i https://awarena.se/ 
Vi måste göra mer reklam för agility kursen som går i http://www.hundhallen.se/ 
De flesta hinder förutom balanshinder kommer att plockas in då snön är på väg men den har 
vi inte sett till då det är 10 grader den närmaste tiden. 
Officiella Agility tävlingar är inställda till den 19 nov då det är en oviss tid med Corona då vi 
åker över hela landet och tävlar. 

Övrigt ska det bli kul att vi kommer ha samrådsmöte så vi kan diskutera mer med alla 
kommittéer så vi inte behöver krocka med tävlingar och lite mer samarbete. 
 

d) Rally kommittén 
Sedan senast mötet har vi haft rallytävling i fortsättningsklass med ca 100 starter. 
KM i kväll ca 20 starter 
Anette har skickat in till Studiefrämjandet angående Mästerklassträningen , har inte kommit 
igång ännu, väntar svar från Studiefrämjandet.   

e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Nosework tävlingar och prov 2021, första halvåret 
Doftprov 13 januari, samtliga dofter 
NW 1 TEM 13 februari 
NW 2 TSM 1 april 
NW 1 TSM 6 juni 

 
Specialsöks prov 2021, första halvåret 
Klass 2 och 3, 27 och 28 mars 
Klass 1 och 2, 25 maj 

 
Kurser i specialsök 
Specialsökskurs mot prov med start 12/1, övriga datum 26/1 och 9/2 18-20. Max 6 deltagare 
och man ska ha en markering och ett belöningssystem och vara intresserad av att göra prov i 
specialsök.   
Specialsök, nybörjarkurs i november inställd pga för få deltagare. Nytt datum planerat för 
januari. 

https://awarena.se/
http://www.hundhallen.se/
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f) Mondioring  
Håller på att färdigställer sin plan, materialet finns de ska bara lyckas hitta en dag när flera 

personer kan. Planket kommer inte hinnas byggas i år, det kommer göras nästa år. Tränar 

inomhus from 21/11 i Älta. 

g) IGP  
Vi tränar på som vanligt på tisdagar lydnad och skyddslydnad. Toni var och körde skydd med 
6 ekipage i förra veckan, och han kommer även nästa vecka. Vi är 6 ekipage som kör skydd. 
Vi hade en spårdag där i princip hela gruppen var ute och tränade och hjälptes åt för två 
veckor sedan. Jättekul att även komma avgång med spårdelen för alla. Vi skulle gärna 
fortsätta med det, men det är svårt att få tillgång till mark så det räcker till. Vi funderar på 
om vi kanske kan köra alla 1 gång per månad eller så. Vi får se hur vi får ihop det. 
Några i gruppen skall ut och tävla, BH, BSL och StPr. 
Någon från gruppen kommer att delta på samverkansdagen. 
Håkan har försökt lägga upp oss hos Studiefrämjandet, men det är ganska så krångligt, så det 
vore nog bra om vi kan få hjälp med det. 
 

h) Köks kommittén 
Inget att rapportera. 
 

i) Hemsidan 
Inget att rapportera. 
 

j) Anläggningen  
Ny belysning på nedre bruks plan planerad. Fyra stolpar med vardera 300 w ledstrålkastare 
installeras. Offert på belysnings armaturen slutar på ca 22.000 kr. Avvaktar att gräv arbetet 
kan påbörjas. Ytterligare 6 belysningspunkter kommer att installeras, två lite högre upp på 
planen i höjd med agility och A hindret. Dessutom kommer fyra strålkastare upp på planen 
mot järnvägen. 
Belysning kommer också att installeras under skärmtaket för att möjliggöra kursaktiviteter 
utomhus under vintern. Installation sker med början 23 november om allt går som planerat.  
Röj sågens startanordning reparerad. 
Gräsklipparen kommer att lämnas in på ”normal” service under vintern för att vara i ordning 
till kommande säsong. 
  

§ 481 Övriga rapporter – Info från distriktets medlemsmöte 
Distriktet har skickat ut mejl om info kring nya restriktioner pga. Corona samt 
valberedningens arbete inför kongressen 2021. Elin har vidarebefordrat mejlen till styrelsen.  
 
§ 482 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 483 Övriga frågor 

a) Provledare specialsök – utbildningen är klar. Maria önskar skicka Fredrik 
Andréasson för klubbens räkning. Kostnad är 3000kr.  
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b) Coronstrategi – vi diskuterade hur vi ska göra med kurser och inomhus 
aktiviteter. BESLUT: Styrelsen beslutar att vi ska följa SBKs om att inte bedriva 
någon verksamhet inomhus.  
Maria skriver ihop en text vi kan gå ut med till medlemmarna kring detta samt 
vilka förhållningssätt som förväntas av medlemmarna i klubben.  

c) Bokning av klubben – Maria önskar boka klubben för sitt boksläpp. Ok 
d) Årsmötet – senast den 2/1 ska kommittéer lämna in verksamhetsplan, 

verksamhetsberättelse och budget. 
 

§ 484 Nästa möte – 15/12 kl 19.00 
 
§ 485 Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
 
 
 
________________________________                  ___________________________________ 
Maria Gabrielsson                   Elin Näslund 
 
_________________________________                ___________________________________ 
Justerare: Viveca Ericsson                   Justerare: Ulrica Dahlstrand 


