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Protokoll styrelsemöte 
   2020-02-04 kl. 18:30 Häggeberg 

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

1. Mötets öppnande. 
Inge Svensson hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 

 
3. Korrespondens. 

a. Ingående-  
• Ett antal ytterligare förslag har inkommit gällande 

årets ”Häggebergare”.  
• Förfrågan har inkommit att från Svenska Service och 

Signalhundsförbundet att hyra utrymme för lämplighetstest. 
• Enkät har inkommit från SBK-centralt för redovisning av vår 

verksamhet under 2019. 
 

b. Utgående - 
• Svarat Svenska Service och Signalhundsförbundet att de får hyra 

utrymme för lämplighetstest som sker 1,a april. 
• Besvarat enkäten från SBK-centralt. 
• Vi kommer att skicka in ansökan till kommunen för bidrag 2020. 

 
4. Ekonomi  
Arbetet med resultat för 2019 och budget för 2020 är klart.  
 
5. Personal. 
Inget nytt.  

  
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Inget nytt.    
b. Agility – Inget nytt. 
c. Rally – Inget nytt. 
d. Freestyle – Inget nytt. 
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e. RUS – Inget nytt. 
f. HUS – Inget nytt. 
g. Drag - Vilande verksamhet.  
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Önskemål har inkommit att förbättra belysningen vid entrén, 

arbete pågår att lösa detta. Vi kommer ta in ett kostnadsförslag på att 
förbättra belysningen vid agilityplanen.  
Skyltar har tagits fram gällande förbud att cykla över träningsplaner samt att 
stigen till utsiktsplatsen är avstängd vid tävling. 

j. Utställning – Inget nytt. 
k. Ungdom – Vilande verksamhet. 
l. Kommunikation – Inget nytt. 
m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM- Inget nytt. 

 
Medlemsantal:  

     
7. Övrigt –  

a. Möjlighet kommer att finnas att trycka JBK,s logga på egna kläder. Mer 
information kommer. Information kommer gällande kostnadsförslag på 
klubbkläder. 

b. Styrelsen kallar tävlingssektorn med respektive tävlingsgren till gemensamt 
planeringsmöte 5/2 kl. 18:30.  
     

8. Nästa möte:             
    2020-02-22 kl. 13:00 Årsmöte. Styrelsen träffas 11:00.  
  
    

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Inge Svensson   Kent Emilsson 
Inge Svensson   Kent Emilsson  
 
 
 
Justeras    Justeras  

      
Erik Sandell   Alexandra Svebeck 
Erik Sandell    Alexandra Svebeck 
    


