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Protokoll styrelsemöte 
   2019-05-07 kl. 18:30 Häggeberg 

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

§19:43 Mötets öppnande. 
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
§19:44 Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

 
§19:45 Korrespondens. 

a. Ingående-  
• Inbjudan har inkommit från distriktet till medlemsmöte 14/5 kl. 

19:00. Medlemsmötet hålls på Njudungs Brukshundklubb. Vi 
representerar klubben med två deltagare. 

• Kommunen kommer på besök 9/5 gällande eventuell praktikplats. 
 

 
b. Utgående –  

•  
 

 
§19:46 Personal.  
Inget nytt. 

  
§19:47 Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Internationell rankingtävling i lydnad har skett på 
Jönköpings brukshundklubb, där både Jp, Sveriges Radio och P4 var 
på plats och gjorde reportage. 28- april genomfördes spår-tävling lägre 
och högre klass. Prispengarna från vår sponsor är nu fördelade. 
Förberedelser sker inför kommande Apelltävling den 12 maj.  
Även av Freestyle och Heelwork to music tävling som är den 11-12 
maj. 

b. Agility – Träningshelg anordnas 11-12/5. Öppenträning på tisdagar. 
c. Rally – Kurs arrangeras 30 -31/5.  
d. Freestyle – Se tävling. 
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e. RUS – MH arrangeras 18-19 maj och MT 25 maj.  
f. HUS – Instruktörsträff arrangerades i samband med påskhelgen vilken var 

både uppskattad och lyckad. Ett knappt 20-tal instruktörer och medhjälpare 
deltog. Det är fortsatt stor efterfrågan på valpkurser. Den ettåriga 
brukssatsningen rullar på med 26 deltagare.  

g. Drag - Vilande verksamhet.  
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. –  
i. Underhåll – Belysningen kommer snart att installeras. 
j. Utställning – Utställningen genomfördes i helgen som gått. Fick mycket 

beröm för genomförandet och ett stort tack till köket och alla funktionärer!    
k. Ungdom – Vilande verksamhet. 
l. Kommunikation – Kommunikationsgruppen har startat igång arbetet med 

Instagram. IT-ansvarig har valt att lämna gruppen på grund av tidsbrist men 
kommer fortsätta att underhålla hemsidan. Kommunikationsgruppen håller 
löpande kontakt med IT-ansvarig. Tack för ditt arbete! 

m. Inomhushall – Arbetet fortgår och mer information kommer på 
medlemsmötet. 

 
§19:48 Ekonomi  
Uppföljning pågår, avstämning för första halvåret 11/6. 
 
Medlemsantal: ? 

 
     

§19:49 Övrigt –  
a) Styrelsen kallar till möte med sammankallande för respektive sektor den 

11/6 kl.18:30. Halvårsgenomgång av sektorernas budget och 
verksamhetsplan samt arbetsgruppernas arbete. 

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

 
§19:50 Nästa möte:             

    2019-05-21 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen samlas 18:00 
    2019-05-28 kl. 18:30 
    2019-06-11 kl. 18:30  
  
    

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Inge Svensson   Kent Emilsson 
Inge Svensson   Kent Emilsson  



HŠggeberg
 

  

Justeras    Justeras  

      

Alexandra Svebeck    Erik Sandell 
Alexandra Svebeck   Erik Sandell   
  


