
 

  

Protokoll styrelsemöte online 
   2020-04-07 kl. 18:30  

 
Närvarande: Sara Finnigan, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Hanna Ferm, Isabelle 
Värme, Alexandra Svebeck, Erik Sandell, Inge Svensson, Kent Emilsson. 
Frånvarande:  
 

1. Mötets öppnande. 
Sara Finnigan hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Föregående protokoll justeras och läggs till handlingarna. 
 
3. Rapportering från Smålandsdistriktets årsmöte. 
Kort rapportering drogs från distriktets årsmöte. Protokoll från årsmötet finns 
tillgängligt på distriktets hemsida under rubriken styrelsen, protokoll. 

 
4. Korrespondens. 

a. Ingående-  
• Information från IT-ansvarig har kommit gällande uppdatering av 

hemsidan som kommer att genomföras 10/5. 
• Offert har inkommit på ny belysning till entrén. Vi kommer att 

avvakta med detta tills vidare. 
• Förfrågan har inkommit från RF-SISU Småland att träffa styrelsen 

för eventuell samverkan. 
 

b. Utgående - 
• Informationen om uppdatering av hemsidan bör även kommuniceras 

på hemsidan. 
 

5. Ekonomi  
Genomgång pågår av vår ekonomi och budget för 2020 som påverkas av beslut och 
riktlinjer i samband med coronaviruset. Budgeten kommer att revideras och 
presenteras i samband med nästa medlemsmöte.     
   
6. Personal. 
Vår vaktmästare kommer inte vara på plats fram till 15 april. 
Styrelsen diskuterade praktiska lösningar under denna period. 

  



 

  

 
7. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Planerat möte den 13 april för att bland annat planera för det 
framåtriktade arbetet i sektorn.    

b. Agility – Har haft ett möte där bland annat prisutdelning ägde rum för de 
bästa ekipagen 2019. Ansvarsfördelning i gruppen diskuterades. Det 
framkom att det finns intresse för enskild träning. Corona agility cup har 
anordnats för att främja fortsatt träning. 

c. Rally – Planerad kurs inställd. 
d. Freestyle – Avvaktar med beslut tills vidare gällande sommarens planerade 

tävling. 
e. RUS – MH/MT inställda som var planerade fram till och med maj. 
f. HUS – Frågor har kommit upp gällande enskilda kurser för en till två 

deltagare. Styrelsens uppfattning är att samma förutsättningar bör gälla för 
enskilda lektioner som för övrig instruktörsledd verksamhet. 

g. Drag – Genomgång av skrivelse från Svenska Dragsportförbundet. Styrelsen  
beslutar följande Som medlem i Svenska Draghundsportförbundet förbinder 
vi oss att i vår idrottsliga verksamhet tillämpa de regler som är vedertagna 
inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s och SDSF.s stadgar bygger.  

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Traktorn är trasig och kommer att repareras. Taket kommer att 

göras i ordning som planerat. 
j. Utställning – Den planerade utställningen är inställd. 
k. Ungdom – Planerad kurs är inställd. 
l. Kommunikation – Har möjliggjort att alla som behöver kan hålla möten 

online. 
m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM – Styrelsen beslutar, för det fall Bruks-SM inte kan genomföras 

som planerat år 2020, att ge stöd för en motsvarande ny ansökan, och att 
därmed aktivt delta i samverkan med andra lokala klubbar vid 
genomförandet av Bruks-SM, inför år 2021. 

     
8. Övrigt –  

a. Plattform för digital arkivering av klubbens alla dokument är på gång. 
b. Personuppgiftsansvarig ska utses. 

     
9. Nästa möte:             

    2020-05-05 kl. 18:30 
    2020-05-19 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen samlas 18:00 
    2020-06-02 kl. 18:30  
  
  



 

  

   
Mötesordförande   Sekreterare  
  

Sara Finnigan   Kent Emilsson 
Sara Finnigan   Kent Emilsson  
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 

Alexandra Svebeck   Erik Sandell 
Alexandra Svebeck   Erik Sandell  
     

      
      
    


