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Protokoll styrelsemöte 19 januari 2021 
§ 498-509, No 1 
Digitalt via Zoom 
 
Närvarande:  
Maria Gabrielsson, ordförande 
Linda Penttilä, vice ordförande 
Kerstin Ek, kassör 
Elin Näslund, sekreterare 
Viveca Ericsson, ledamot 
Annica Carlsson, ledamot 
Ulrika Dahlstrand, suppleant 
 
Frånvarande: 
Håkan Sjödin, ledamot 
Jonny Geayner, suppleant 
 

§ 498 Mötet Öppnas – Maria öppnar mötet 19.01 
 
§ 499 Val av justerare – Linda och Annika 
 
§ 500 Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
§ 501 Föregående protokoll 
 
§ 502 Ekonomisk rapport. 

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

Köpt in två element á1000kr och en luftvärmepump ca19500kr. 
 
§ 503 VU-beslut. 
 
§ 504 Rapporter från kommittéer och sektorer 

a) HUS/Hundägarutbildningssektorn  
Vi har sen förra styrelsemötet inte haft någon aktivitet alls. De kurser som skulle 
hållas i början på året har skjutits upp p.ga. för få deltagare (sök och rapport) eller 
Covid-19 (agility). 
Vi skulle ha ett möte i slutet på förra året men hälften av oss lyckades bli sjuka. Nytt 
möte med planering kommer ske inom kort 

b) Bruks/Lydnads kommittén  
Inget att rapportera 

c) Agility kommittén  
Inget att rapportera 

d) Rally kommittén 
Alla dokument är inskickade till Årsmöteshandlingarna. 
Mästarklassgruppen på torsdag är igång efter julledighet. 
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Veronica och Anette har sammanställt åretshund och KM för alla grenar på klubben 
samt sett över beställning på rosetter för dessa. Offert kommer skickas till styrelsen. 
Rallyn söker flera till kommitteen 2021. 

e) Specialsöks- och Nosework kommittén 
Specialssöksprov kommer igång igen, två datum inskickade för våren.  

f) Mondioring  
Inget att rapportera 

g) IGP  
Jobbar på att ta fram statuter för IGP. 

h) Köks kommittén 
Inget att rapportera 

i) Hemsidan 
Uppdaterat tävlingskalender och kalendern. Även lagt till Mondioring och Specialsök 
bland tävlingsgrenar.  

j) Anläggningen  
Håkan Sundkvist har satt in två element i klubbstugan och ny luftvärmepump är 
inköpt. Påminn medlemmarna om att inte stänga av element inne i klubbstugan.  

 
§ 505 Övriga rapporter – från SBK  

Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få undantag 

Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut 

gäller i nuläget fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter kommer under 

februari. 

  

Verksamhet som kan genomföras: 

MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) kan genomföras under 

förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning. 

Allt gällande coronapandemin kan ni läsa i sin helhet här på SBK:s 

hemsida: https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/ 

 
§ 506 Skrivelser – inga skrivelser 
 
§ 507 Övriga frågor 

a) Årsmötet – Maria visade upp den förenklade dagordning som gäller för mötet. VI 
har fått in en ordförande till mötet, Märta Brandt. 

b) Tygmärken av loggan – förslag att vi köper in 10 tygmärken av loggan från Helene 
Hulting. Om vi får ett bra pris, köper vi in för att kunna sälja till medlemmar. 
Maria kontaktar Helene för pris.  

c) IGP – provledarutbildning. SSBK ska arrangera provledarutbildning, Håkan 
Sundkvist. Christel Leiborn och Håkan Leiborn önskar gå.  
Beslut: OK, då det är en förutsättning för att klubben ska kunna arrangera 
tävlingar i IGP. 

 
§ 508 Nästa möte – Årsmötet 21/2 kl 15.00 
 
§ 509 Mötet avslutas 19.45 

https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/

