
Förslag på hantering av  

STYRELSEMÖTE 12/11  KL 18.30 via messenger! 

 

 

 § 1a. Öppnande 

     b. Val av protokolljusterare 

 

§2. Val av sekreterare 

a.  

 

§3. Godkännande av dagordning 

a. Något mer som behöver diskuteras? 

 

§4. Anmälan övriga frågor 

a. Övriga frågor tillagda, se § 9 

 

§5. Rapporter 

  

a. Ekonomi 

a. Inget nytt enligt Angelica 

 

b. Tävlingssektor, Tävlingsledare Specialsök. 

a. Anna och Carina önskar delta i utbildningen. Sista anmälningsdag är 

den 22/11. Inofficiellt okej har getts av styrelsen i messenger-

gruppen. Rekommendation från styrelsen behövs för anmälan, finns 

det någon som har något att invända eller kan vi fatta beslut kring 

detta via messenger? 

  

c. HUS 

a. Status kursanmälningar: I dagsläget är det mest kursanmälningar till 

specialsök som inkommit. Det börjar även trilla in anmälningar till 

valpkurs. 

b. Enligt beslut på senaste mötet så är det följande kursstarter som gäller 

i närtid:  

i. Vi kommer gå ut med infon att vi planerar 3 valpkurser med 

start i mars, april och maj med instruktörerna Anna, Gunilla 

och Martin B. 

ii. Efter jul startar en specialsökskurs med 8 deltagare. 

c. Robban föreslog anmälan via google-formulär vilket behöver 

diskuteras vidare för plan om genomförande. Ta upp på nästa möte 

d. Förfrågan om värdar för öppen träning har skickats ut. 

i. De som anmälde intresse för att hjälpa till är: 

1. Elin Sehlstedt 

2. Britta Abenius 

3. Martin Nordevik 



4. Malin Berndtsson 

5. Robert Olsson 

e. Är detta tillräckligt många för att vi skall kunna dra igång denna 

aktivitet? Jag föreslår att dessa träningar läggs på is till dess att 

Covid-19 läget är under kontroll och att vi då skickar ut en ny 

förfrågan. Vad anser ni – kan vi fatta beslut via messenger? 

  

d. RUS 

a. Förfrågan om uppfödar-MH den 9:e maj har inkommit. Kan tas upp 

på nästa möte. 

 

e. Kökskommittén 

a. Inget nytt 

 

f. Agilitysektorn 

a. Inget nytt 

  

g. Tjänstehundssektorn 

a. Något nytt Ingemar? 

 

h. Stugsektorn 

a. Anticimex var på plats i veckan och lade ut gift i gröna stugan. De 

kommer tillbaks för kontroll om en månad. 

b. Onsdagsgruppen har planerat att städa bägge stugorna den 18/11 men 

det kan tänkas att detta skjuts upp med tanke på Covid-19. 

 

 

§8. Nytt från SBK/ Distriktet, Coronaläget. 

a. Se info längst ner i detta dokument 

  

 

§9.  Övriga frågor: Från Martin N: 

a. Klubbkläder 

b. Räddningstjänsten 

c. Jaktvårdkretsen 

Skriv upp frågeställningar och förslag så att vi har något att ta ställning till 

under nästa möte. 

 

§10. Nästa möte den 3/12 kl 18.30  

a. Årets sista möte, vore bra om ni kan meddela redan nu om detta datum inte 

passar. 

 

§11.  Mötet avslutas 

 

Info från SBK gällande Covid-19 



 
Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse har tvingats att ta beslut kring verksamhet som planerats 
inom regioner med lokala restriktioner.  
Då förbundsstyrelsen har noterat att klubbar inte följer de rekommendationer som Svenska 
Brukshundklubben per den 3/11-2020 publicerat på hemsidan samt tillsänt distrikt, lokal- och 
rasklubbar, beslutar Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse att ingen tävlingsverksamhet ska 
bedrivas inomhus inom organisationen i de regioner där allmänna råd gäller, detta för att förhindra 
smittspridning av covid-19. Beslutet gäller så länge allmänna råd är utfärdade. 
  
Hänvisning och information kring regioner som omfattas av lokala restriktioner finner ni här;  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-
allmanna-rad/ 
  
Lista över regionstillhörighet för klubbar finns här; 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/prov-tavling/dispens-
hundforbudstiden/lansstyrelsernas-tillstand/ 
  
Länk till tidigare utlagd information gällande lokala restriktioner; 
https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/11/lokala-
restriktioner-paverkar-svenska-brukshundklubbens-verksamheter/ 
  
Länk till förtydligande gällande allmänna råd; 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/lokala-allmanna-rad/detta-innebar-lokala-allmanna-rad/ 
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