
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 29/4KL 18.30  

Närvarande: Carina, Anna, Martin, Hanna, Therese, Ingemar, Elin.  
Robert och Roland (via teams).  
Frånvarande: Angelica; (Har föredömligt lämnat en skriftlig rapport som infogats i 
protokollet nedan.) 

 § 1a. Öppnande 
 Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

     b. Val av protokolljusterare 
 Anna och Hanna  

§2. Val av sekreterare 
 Roland valdes till sekreterare för mötet 

§3. Godkännande av dagordning 
 Den utskickade dagordningen godkändes. 

§4. Anmälan övriga frågor 
 Utbildning av tävlingsledare - Tävlingssektorn behandlar detta. 
 Inköp av huggormsskrämmare - Robban - stugsektorn tar hand om det. 
 Antal möten och tema för resp styrelsemöte?! 
 PR/info - behandlas nedan under övriga frågor 
 Hjärtstartare - Carina kontaktar kommunen. 

§5. Rapporter, sektorer 
  

a. Ekonomi 
  Angelica har lämnat en skriftlig rapport: 

  Ekonomi; 
Saldo 27/4;         196 000 kr  

  Hänt på kontona i April;            
  Fått in kursavgifterna för Jannickes och Marins kursdeltagare.   
                  Betalt jackor/västar;       23 534 kr  
  
  Kommande i Maj;  El; 1 Nov 2020 – 31 Jan 2021,     8 341kr  
                                                 Larm;        4 047kr  
                                                 Brodyr jackor/västar;      8 650kr  



                                                Adm,avgift SBK Tävling;     1 530kr 

 b. Tävlingssektor, ansvarsområde, tävlingsträning. 
  Arbetet med att färdigställa arbetsfältet för sektorn fortsätter. Ett   
  protokollerat möte har hållits. Arbetet fortsätter.  
  Det saknas funktionärer för att genomföra alla tävlingar som vi vill   
  anordna, utbildning av nya funktionärer behövs. Ev kandidater skall   
  meddelas styrelsen.  
  Tävlingsledare för klass 2 och 3.  Martina och Angelica är kandidater för 
  denna utbildning.  
  Det behövs flera tävlingsledare för startklass och klass 1 
  Martin kan tänka sig att bli tävlingsledare för startklass och klass 1. 
  Tävlingssekreterare … 
  Elin och Therese tittar på utbildningar on line och återkommer vid  
  nästa  möte. 
  Förslag att skapa tävlingsträningar för klubben lokalt. Främst för att   
  boosta intresset och övervinna ”tävlingsnerverna” hos medlemmarna 
  Ses över till nästa möte.  
  Ev anmälan om flera tävlingar tas också upp vid nästa möte. 
  Anna och Therese arbetar vidare betr information ang öppna   
  träningar. 

c. HUS, Aktuella kurser,   
  4 st står på kö till en valpkurs i juni 
  Fortsättningskurs - 4-5 intresserade men inga instruktörer finns. 
  Martin har gjort ett ppt material för att avhjälpa detta.  
  Specialsök - 3 kurser skall startas upp i mitten av maj - en grundkurs och 
  två fortsättningskurser. En fortsättningskurs startas i höst. 

  Martin påminner om att vi inte skall träna specialsök på apellplanen då  
  kvarlämnade kongbitar stör annan träning. 

          d. RUS, klippning av ängar under säsongen, boka in redan? 
  Carina kollar om klippning av ängarna. 
  MH banan håller på att ”renoveras” Robban lovar att allt skall vara klart  
  i tid. 

 e. Kökskommittén 
  Inget att rapportera. 

 f. Agilitysektorn/Rally, agilitykurs när? 
  Angelica har lämnat en skriftlig rapport: 
  Rallysektorn; 
  Första öppna träningen var välbesökt och alla var nöjda med upplägget.   
  Andra öppna träningen är på torsdag, en del anmälda dit.   



  Funderingar på hur vi ska gå vidare i Rallysektorn;  
• Försöka skapa en öppen träning mer regelbunden  
• Kan vi låna en instruktör från Orust BK för att kunna ha en kurs i 

Nybörjare rallylydnad?   
• Matildas mamma är Rallyinstruktör, kan det vara intressant att höra 

vad hon tar betalt för att hålla en kurs?  BESLUTADES 
  Under maj månad kommer vi ha ett andra möte i Rallysektorn för att   
  planera för framtida verksamhet. 

  Agility - mer info på nästa möte. 

  
g. Tjänstehundssektorn, träningstillfällen spec sök? Skojtävling? 
 Ingemar - En träningstävling i specialsök planeras. Ingemar återkommer 
 med löpande information 
    

h. Stugsektorn, stegen,  
 Robban - 15/5 är det städdag kl 11 - 13. 
 En ny dammsugare är inköpt.  
 Huggormsskrämma införskaffas. 
 Martin och Robban träffas för att göra anmälningsformulär. 
 Hemsidan uppdateras. - Carina och Anna samordnar med Robban. 
 En skylt behövs vid utgången av apellplanen om att all utrustning  

  som använts måste plockas bort.  
 Glidskydd på stegarna införskaffas främst den stora. 
  

§8. Nytt från SBK/ Coronarestriktioner. 
 Inget nytt. 

§9. Klubbkläderna 
 Kläderna är levererade. 

§10.  Övriga frågor 
 PR/Info - Martin - hur vi profilerar oss utåt är viktigt. Vi måste vara noga med  
 hur vi uttrycker oss så att vi inte stöter bort någon från klubben på grund av  
 tonen i de meddelanden vi skriver. 
  
§11. Nästa möte 27/5kl 18.30? 

§12.  Mötet avslutas 

Vid protokollet   Justeras 

Roland B    Anna S.                       Hannah P    




