
 

Protokoll Styrelsemöte 21 September 2022 

§1. Mötet öppnas 

Martin öppnar mötet. 

Närvarande: Martin Nordevik, Elin Sehlstedt, Robban Olsson, Hannah Pettersson, Britta 
Abenius, Anna Sundalen och Niklas Byström. 

Frånvarande: Malin Mossenmark, Therese Johansson och Angelica Abrahamsson. 

§2.  a) Val av sekreterare 

 Elin blir vald till sekreterare. 

        b) Val av justerare 

 Hannah blir vald till justerare. 

§3. Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen godkänns. 

§4. Föregående mötesprotokoll 

Vid förra mötet diskuterades behovet av att köpa in något som skrämmer i väg 
ormarna på klubben. Hannah har kikat på detta och det finns flera olika 
alternativ i flera prisklasser. Det kanske bästa alternativet skrämmer ormarna 
med ljud och vibrationer, skyddar ca 1500 kvadratmeter och kostar ca 900 kr/st 
dock har den batteritid på 1-6 månader. Hannah kollar vidare på alternativ. 

§5. Kvarstående punkter. 

 Skyllt trivselregler (Julia) 
Tas upp vid nästa möte. 

 Regler Facebook mm. 
Tas upp vid nästa möte. 

 Att göra-lista insidor & utsidor klubbstugor, marker, sektorer (så 
medlemmar enkelt ser vad som vi behöver hjälpas åt med) 
Pågående 
 



 

 SBK skyltar från väg 169 
Tas upp på nästa möte. 

 Aktivitetsbanan 
Therese har gjort ett förslag som presenteras på medlemsmötet. 
Det behövs ta ett beslut om vilket typ av underlag som skulle passa bäst. 
Aktivitetsbanan planeras som ett projekt till våren. 
 

§6.  Inkommande frågor 

 Inga inkommande frågor rapporterade. 

§7 Sektorer 

a) Ekonomi, Martin rapporterar 

Saldo 241.000kr 
Betalningar för kurser och kursböcker har kommit in. 

b) PR-info, 
Inget att rapportera. 

c) Lydnad, bruks, Elin rapporterar 
Förberedelserna för lydnadstävling och rasmästerskap för Svenska Australian 
Shepherd klubben 25/9 är i full gång. Det ska starta alla 4 lydnadsklasser med 
sammanlagt ca 35 starter. 
Ett möte ska sammankallas för sektorn då nästa års tävlingar ska rapporteras 
senast 15/10. 

d) HUS, Martin rapporterar 
Martin håller just nu i en valpkurs tillsammans med Niklas och Elin. 
Carina och Angelica startar en valpkurs i oktober. 
Martin Bader startar en valpkurs senare i höst vid behov. 
Helgkurs i brukslydnad med Elin Spangenberg är struken pga för få anmälda.   

e) RUS, Anna rapporterar 
Årets sista mh planeras 5/11, bokat av uppfödare. 

f) Tjänstehund, Niklas rapporterar 
Inget att rapportera 
 
 
. 



 

g) Agility, Britta rapporterar 
Ett nytt alléslalom kommer att beställas inom snar framtid. 
En nybörjarkurs planeras i Maj 2023 med Ulrika från Up & Run Agility. Det ska 
göras reklam om detta på hemsida och på sociala medier. 
Agilitybanan kommer fortsättas att byggas upp på helger så länge det är 
torrt och det inte är andra aktiviteter planerade på plan. 

h) Rally, 
Det är två tävlingar kvar under året, 24/9 dubbel fortsättning med ca 40 
starter och 2/10 dubbel nybörjare och dubbel avancerad med ca 90 starter. 
Alla som utbildats under året är nu klara. 

i) Stuga, Robban rapporterar 
Robotgräsklipparen ska snart plockas in för vintern och servas. 
Det beslutas att frysen ska tömmas och stängas av under vinterhalvåret. 
Frågan om att stänga av vattnet till Vita stugan under vinterhalvåret ställs 
men förslaget avslås då det är på vinterhalvåret stugan används som mest. 
Det diskuteras om lysrören i Gröna stugan ska bytas men frågan är om de 
används tillräckligt för att det ska löna sig att köpa lysrör som drar mindre el? 
Det beslutas att lysrören ska bytas till LED alternativ. 
Strålkastarna på plan drar mycket ström, ska det vara tillåtet för vem som 
helst att starta dessa? Det ska vara tillåtet för vem som helst att använda 
dessa då det är en stor anledning till varför många åker till klubben de mörka 
månaderna, men en skylt ska sättas upp om att strålkastarna ska stängas av 
när man är klar. För nästa år ska om möjligt nya LED strålkastare läggas in i 
budgeten. Martin kollar om man kan söka pengar från kommunen. 

j) Köket, 
Klubbens konto på Ica Nordeviks har under en period inte fungerat men det 
ska nu vara ordnat igen. 
Vi har i dagsläget ingen ansvarig för kökssektorn, Robban erbjuder sig att 
vara ansvarig. 
Det behövs kollas över vad som behövs köpas inför helgens aktiviteter. 
 
 
 

 

 



 

§7 Övriga frågor  

 25/9 har västra distriktet en ordförande konferens,  
Vår klubb önskar: 
Distriktet ska anordna instruktörsutbildningar 
Mötesform i framtiden både digital och fysisk. 
Funktionärsutbildningar ska alltid gå via distriktet. 
Förteckning av instruktörer i distriktet. 

 Räddningstjänsten är informerade om att vi har aktiviteter 24-25 
september och 2 oktober. 

 Utveckling av Bohuslän. Har vi idéer och drivkraft och intresserade av att 
genomföra utveckling av verksamheten samt en allmännytta. 
https://www.leadersodrabohuslan.se/utveckling-sodra-bohuslan/  
Tas upp på medlemsmötet. 

§8 Beslut 

• (via messenger) Inköp två styck skrivarplattor med regnskydd inskaffas. 
• Lysrören i Gröna stugan ska bytas till billigare alternativ. 
• Frysen ska tömmas och stängas av under vinterhalvåret. 

§9 Nästa möte 18 okt kl 18.30 

 

Dagens möte avslutas 

 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

 

Martin Nordevik  Elin Sehlstedt  Hannah Pettersson 
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