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§ 1. Mötets öppnande  

Närvarande: Gunilla Samsson, Fred Larsson, Annika Eriksson, Anna 

Sundalen, Katarina Bader, Johanna Petersson Bergstrand och Angelica 

Abrahamsson.  
 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

§ 2. Årsplan och arbetsfördelning 

Styrelsemedlemmarnas arbetsfördelning genomgicks enligt uppdaterad plan fr. 

o. m. den 22/3 2017. Styrelsen instämde med arbetsfördelningen. Revidering 

för årsplanen är klar. Årsplanen beträffar aktiviteter som rapporteras. Den 

följdes enligt utskrift under mötet. Tillägg: Slamtjänsten tas upp under 

aprilmötet. Angelica och Gunilla lägger fram förslag ang. anläggningen.  

Gällande medlemsutskick/massutskick; alla bidrar till detta. Avtal med 

Räddningstjänsten om ytterligare fem år. Föreningsreg. Till kommunen gör 

ordförande och sekreterare tillsammans. En avvikelse från årsplanen: 

Slamtjänst utförs endast en gång under året, i november. 

 

§ 3. Hemsidan 

Hemsidan presenterades av Katarina. Varje inbyggd del genomgicks. 

Publicering av hemsidan planeras i början av april. Detaljer i hemsidans 

innehåll klarades upp. Styrelsen tillägger kommentar: Utomordentligt 

framställd hemsida. 

 

§ 4. Regler för kursanmälan 

Regler för anmälan och avanmälan togs upp enligt ett exempel som 

föreslagits. Styrelsen avvaktar med regler. 

§ 5. Rapporter 

a) Ekonomin: Pengar har inkommit. Inga räkningar. Räkning för 

sophämtning inväntas.  

 

 

b) Tävlingssektorn: Fr. o. m. den 1 juli gäller nya arvoden i 

tävlingssammanhang. Domararvodet höjs sedan 2012. Motiv: Det är svårt 

för föreningar att arrangera tävlingar eftersom de går ”back”.  

Officiellt gällande registreringsbok: Inmätning av hund, d.v.s. inmätning 

av mankhöjd ska registreras före tävling i bruks p.g.a. rasavvikelser. Detta 

i avseende på portvikter. 

 

 



c) HUS: Forts. Kurs i agility infinner sig. En tävling i nosework i samband 

med ett samarrangemang med Kallebäcksgruppen inplaneras i slutet av 

aug. eller i början av sep. 

 

d) RUS: Vid första figurantutbildningstillfället var för få anmälda. Vid andra 

figurantutbildningstillfället den 16, 19 och 21/3 genomgick tre figuranter 

utbildningen och blev godkända. Den 23/4 är det MH. Ta reda på om ev. 

Reino Oskarsson kan komma till klubben för utvärdering av figgar. Ev. 

planeras ytterligare två MH in i aug. sep. 

 

e) Kökskommittén: Inget att tillägga.  

 

f) Agilitysektorn: Ta reda på om Mikaela rapporterar för agilitysektorn inför 

styrelsemöten. 

 

g) Rallysektorn: Tilläggsskyltar efter revidering är beställda och finns 

tillgängliga för alla klasser. 

 

h) Stugsektorn: Inget att tillägga förutom att Fred ska uppdatera 

gräsklippningschemat. 

  

§ 6. Distriktsombud 

Styrelsen ersätter Bosse, som nu är invald i distriktet, med Anna Sundalen som 

distriktombud. Tillsammans med distriktsombud Fred deltar hon vid nästa 

distriktmöte i Kallebäck.  

 

§ 7. Arbetsdag/kväll 

Arbetsdag/kväll planeras in den 3/5. Ny vägg ska ersätta en rötten vägg i 

Gröna stugan. Material finns tillgodo. Funderingar kring frivillig händig 

medhjälpare görs.  

 

§ 9. Medlemsmöte 

Nästkommande medlemsmöte planeras in den 20/4, (alternativt den 9/5 då 

Fred ej kan delta). Närmare info. levereras på hemsidan. Ett försök ska göras 

för att bjuda in Reino Oskarsson som föreläsare. 

 

§ 10. Nästkommande möten 

Nästkommande möten planeras den 18/4, den 16/5 och 29/6. Därtill tillägger 

ordförande att SBK firar jubileum. Ordförande är inbjuden till ett firande i 

Stockholm, men avböjer genom att ett firande i stället infinner sig för 

klubbens medlemmar på klubbens hemort. 

 

§ 11. Mötet avslutades 

 Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat. 

 

Vid pennan 

 

...................................................................... 

Katarina Bader 


