
Protokoll Styrelsemöte 18 oktober 2022 

§1. Mötet öppnas 

Martin öppnar mötet. 

Närvarande: Martin Nordevik, Robban Olsson, Hannah Pettersson, Britta Abenius, Anna 

Sunda/en och Malin Mossenmark, Angelica Abrahamsson 

Frånvarande: Therese Johansson, Elin Sehlstedt, Niklas Byström och. 

§2. a) Val av sekreterare 

Britta blir vald till sekreterare. 

b) Val av justerare 

Robban blir vald till justerare. 

§3. Godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§4. Föregående mötesprotoko/1 

SBK skyltar från väg 169. Förfrågan till kommunen är skickad. 

Städschema för säsongen är ordnad och läggs ut på hemsidan. 

§5. Kvarstående punkter. 

• Skylt trivselregler (Julia} 

Tas upp till våren igen 

• Regler Facebook mm. 
Möte i PR-gruppen 24/10 då man får diskutera hur reglerna ska 

formuleras. Inte försäljning eller privat annonser. Ok att dela från andra 

brukshundklubbar inom SBK men inte från annan konkurrerande 

verksamhet. Beslutas vid nästa styrelsemöte. 

■ Aktivitetsbanan 

Det behövs ta ett beslut om vilket typ av underlag som skulle passa bäst. 



Aktivitetsbanan planeras som ett projekt till våren. Martin tar kontakt 
med grävare för underlag. Samtidig planering för grävning av dränering 
vid MH-banan. Ev kan mattor från My Dog användas som markmatta. 

• Utveckling av Bohuslän. En ide är att ordna en motionsslinga. Anna 
kontaktar markägare för att se vilka möjligheter som finns. Martin 
kontaktar Martina Svensson efter det för vidareutv av projektet. 

§6. Inkommande frågor 

Aktiva medlemmar som önskar tillgång till vita stugan får det efter förfrågan. 

§7 Sektorer 

a) Ekonomi, Martin rapporterar 
Saldo 256.000kr 

Tävlingar har dragit in pengar 
5300kr lydnadstävling 

3500kr rallytävling 

7500kr rallytävling 

Utgifter 

domararvoden 

Hemsidan 2000kr 

Skrivare 2400kr 

Inköp från Gibbon 2800kr 

Elräkning 1/5-31/6 1300kr 

b) PR-info, Malin rapporterar 
Möte planeras 24/10 

c) Lydnad, bruks, Martin rapporterar 
Tävlingarna är satt för nästa år. Brukstävling 25/3, appell 9/9. Även 
Jydnadstävlingar är inplanerade och KM för lydnad 23/9. 
Maria Therese Svensson vill utbilda sig till tävlingsledare lydnad vilket 
styrelsen godkänner. 



Angelica vill utbilda sig till tävlingsledare bruks, vilket styrelsen godkänner om 

det kommer upp någon utbildning. Angelica hör med distriktet. 

d) HUS, Martin rapporterar 

Carina och Angelica har startat en valpkurs med Bästa valpen boken. 

e) RUS, Anna rapporterar 

Årets sista MH körs 5/11, bokat av uppfödare. 6-7 hundar planeras. 

Dags att planera MH för nästa år. 

f) Tjänstehund, Martin rapporterar 

Vi har ett nytt ekipage på klubben. Styrelsen godkänner att Jannike fortsätter 

sin utbildning inom tjänstehundsektorn. 

g) Agility, Britta rapporterar 

Det är nu för blött att bygga upp banor. 

13/11 ska vi visa upp oss på Tjörns ridklubb. 

h) Rally, Angelica rapporterar 

13/11 ska vi visa upp oss på Tjörns ridklubb. 

14/12 Glöggmingel med info om de nya skyltarna 

Vårens tävlingar är planerade och inlagda i kalendern, 1st. 

Det skulle behövas fler tävlingssekreterare som utbildas. 

i) Stuga, Robban rapporterar 

Plockar ihop för vintern. Gräsklipparen är inplockad. Utelampor behöver 

bytas. Robban kollar på om det finns lampor med bättre kvalitet för att slippa 

byta varje år. Göra färdigt vita stugan innan vintern. Angående väggen i vita 

stugan ska den rivas för att få större träningsyta. Mattor kan fås efter "My 

Dog". Vi planerar att ordna ett gemensamt besök på mässan på söndagen för 

att sedan hjälpa till att riva mattor. Robben ska försöka ordna med biljetter 

till söndagen för de som hjälper till. 

j) Köket, Robban rapporterar 

Vi ska tömma frysen inför vintern. Efter MH 13/11 töms den. Vid träningar 

och möten får man gärna ta fika från frysen. 



§ 7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

§8 Beslut 

• Inköp av ny skrivare 

• Höstlovsaktivitet, mysteriet på TjBK. 4000kr avsätts för detta 

• Ridklubbens aktivitet flyttas ti/113/11 

§9 Nästa möte 16/1118:30 

Dagens möte avslutas 

Ordförande Sekreterare Justerare 
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Martin Nordevik Robban Olsson 
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