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Protokoll styrelsemöte 
   2019-03-20 kl. 18:30 Häggeberg 

 
Närvarande: Inge Svensson, Annette Fröstberg, Maritha Bertilsson, Linda Sunesson, 
Alexandra Svebeck, Kent Emilsson. 
Frånvarande: Evelina Beckman, Erik Sandell, Cindie Ljungström. 
 

§19:27 Mötets öppnande. 
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
§19:28 Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

 
§19:29 Korrespondens. 

a. Ingående-  
• Förfrågan har inkommit från Samhall gällande arbetsträning. 
• HUS har inkommit med en fråga att nya medlemmar registrerar sig 

digitalt till SBK centralt. Styrelsen bifaller frågan. 
 

 
b. Utgående –  

• Bidragsansökan inskickad till kommunen. 
• Vi har skickat en förfrågan till Samhall gällande städning och 

gräsklippning under Annikas semester. 
 

 
§19:30 Personal. Inget nytt. 

  
§19:31 Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Planering av vårens tävlingar pågår. 
b. Agility – Informationsträff har genomförts. 
c. Rally - Inget nytt. 
d. RUS – Planering av vårens MT o MH klar. 
e. HUS – Påskläger för instruktörer och medhjälpare. Häggebergslägret 

planeras och det är beslutat att det kommer att finnas ett pris för klubbens 
medlemmar och ett pris för övriga. Nästa års Häggebergsläger kan eventuellt 
flyttas på grund av Bruks-SM. Rallyinstruktör skall utbildas. Upptaktsträff 
av brukssatsningen har hållits. Ett 30-tal deltagare anmälde intresse. 

f. Drag - Vilande verksamhet.  
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g. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Vilande verksamhet. 
h. Underhåll – Ny belysning till appellplanen kommer att beställas. Ny fixardag 

planerad till 25/5 kl. 10:00 - 16:00. Därefter grillar vi. Förslag mottages 
tacksamt på vad som behöver fixas. 

i. Utställning – Utställning planerad till 4-5/5. 
j. Ungdom – Vilande verksamhet. 
k. Kommunikation – Inget nytt. 
l. Inomhushall – Inget nytt. 

 

 
§19:32 Ekonomi  
Följer budget. 
 
Medlemsantal: 738. 

 
     

§19:33 Övrigt –  
a. En översyn av uthyrningsavtalet kommer att ske och är under arbete. 
b. Arbetet gällande inomhushallen fortgår. 

  
§19:34 Nästa möte:             

    2019-04-09 kl. 18:30 
    2019-05-07 kl. 18:30 
    2019-05-28 kl. 18:30 
    2019-06-11 kl. 18:30  
  
    

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Inge Svensson   Kent Emilsson 
Inge Svensson   Kent Emilsson  
Justeras    Justeras  

      

Alexandra Svebeck    Linda Sunesson 
Alexandra Svebeck   Linda Sunesson 
    


