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Protokoll styrelsemöte 

   2019-01-09 kl. 18:30 Häggeberg 
 
Närvarande: Christer Nygren. Inge Svensson, Cindie Ljungström, Anette Fröstberg, 

Maritha Bertilsson, Carina Gälldin, Rickard Söderqvist, Kent Emilsson. 

Frånvarande:  

 

§19:01 Mötets öppnande. 

Inge Svenson hälsar välkomna och öppnar mötet. 

 

§19:02 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

 

§19:03 Korrespondens 

a. Ingående-  

• Vi har fått en kallelse till Smålandsdistriktets årsmöte 10/3. 

• Det har inkommit 4 intresseanmälningar att vara med i arbetsgruppen 

för inomhushallen. 

• Enkät från SBK centralt har inkommit gällande info till SBK,s 

verksamhetsberättelse. 

• Remissomgång 1 har inkommit gällande revidering av regler för 

agilitytävlingar. 

 

 

b. Utgående –  

• Kallelse skickad till uppstartsmöte för arbetsgruppen gällande 

inomhushallen. 

 

 

§19:04 Personal. Inget nytt. 

  

§19:05 Rapport från sektorer 

a. Tävling – Inget nytt.  

b. Agility – Inget nytt. 

c. RUS – Datum bestämda för 2019 års aktiviteter. Uppstartsmöte 7/2. 

d. HUS – Kursverksamheten pågår för fullt. Sektorn efterlyser krafter att hålla i 

sommarens ”Häggebergsläger”.  

e. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Vilande verksamhet. 

f. Drag. - Vilande verksamhet. 
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g. Underhåll – Styrelsen prioriterar att renovera traktor, alternativt investera i 

ny. Vidare undersöker styrelsen möjlighet till nytt kök. 

Indragning av fiber är beställt och kommer att installeras i början av året. 

Kommunen kommer att röja området öster om södra planen, samt bygga 

handikapps-vänlig stig till utsikten.  

h. Utställning – Nästa möte hålls under januari. 

i. Ungdom – Vilande verksamhet. 

j. PR/Kommunikation – Nästa möte hålls 22/1. 

 

 

§19:06 Ekonomi  

Budgetarbetet pågår för 2019. Styrelsen har påbörjat en prioriteringslista för 

kommande års investeringsbehov, där bland annat traktor, belysning, taket, köket, 

parkering och nya fönster ingår. 

     

 

§19:07 Övrigt –  

a. En översyn av uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete. 

b. Valberedningen arbete pågår. 

c. Arbetet gällande förtjänsttecken pågår. 

d. Förslag till årets ”Häggebergare” efterlyses. 

e. Styrelsen påminner sektorerna att from januari 2019 skall mötesdatum bokas 

6-månader i förväg samt mötesprotokoll skickas till info@jbhk.se. 

 

       

§19:08 Nästa möte:             

    2019-02-06 kl. 18:30 

    2019-02-16 kl. 13:00 årsmöte, styrelsen träffas kl. 11:00. 

  

    

Mötesordförande   Sekreterare  

  

Inge Svensson   Kent Emilsson 
Inge Svensson   Kent Emilsson  

Justeras    Justeras  

      

Annette Fröstberg    Christer Nygren 
Annette Fröstberg    Christer Nygren 


