
 

  

Protokoll styrelsemöte online 
   2020-05-06 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. Korrespondens. 

a. Ingående-  
 RF har skickat en enkät gällande påverkan av Corona. 
 Jönköpings kommun har skickat en enkät gällande ekonomisk 

påverkan på vår verksamhet i samband med Coronaviruset. 
 

b. Utgående - 
 Skickat in besvarad enkät till kommunen gällande ekonomisk 

påverkan på vår verksamhet i samband med Coronaviruset. 
 Skrivelse från styrelsen har skickats till våra grannar angående 

skadegörelse på vår parkering den 25 april. 
 

4. Ekonomi  
Genomgång av reviderad budget för 2020 som påverkas av beslut och riktlinjer i 
samband med coronaviruset. Budgeten kommer att presenteras i samband med nästa 
medlemsmöte.     
   
5. Personal. 
Vår vaktmästare är tillbaka och jobbar som vanligt. Välkommen tillbaka! 

  
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 
      Rutin för samordning och kommunikation mellan sektorer, 
      arbetsgrupper och styrelse skall utarbetas. Inklusive frågor och önskemål till    
      styrelsen för beslut, beslutsunderlag.  
      



 

  

a. Tävling – Ny sammankallande har utsetts. Ansökningar för planerade 
tävlingar 2021 har skickats in till distriktet. Man har satt en 
mötesstruktur med två stora möte per år och däremellan möte för 
planering och diskussion. Man har tagit fram en aktivitetslista för 
struktur, ansvarsfördelning och arbetssätt i sektorn. KM-veckan i maj 
är inställd och planeras att om möjligt arrangeras i höst istället.  

b. Agility – Corona agility cup pågår och har varit mycket positiv och drivit 
träning. 

c. Rally – Planering pågår för eventuella aktiviteter senare i höst. 
d. Freestyle – Avvaktar med beslut tills vidare gällande sommarens planerade 

tävling. 
e. RUS – Då vårens planerade MH/MT är inställda finns tankar på att 

eventuellt lägga in några extra i höst om läget tillåter. Föreslagna datum är 
10-11 oktober samt 17-18 oktober. Sektorn efterlyser en banansvarig. 
Förslag finns och frågan är ställd. 

f. HUS – Har tagit fram ett förslag på arbetsordning. Det finns behov av nya 
medlemmar i sektorn och förslag finns på personer som skall tillfrågas. 
Riktlinjer för att hålla kurser: 6-8 deltagare, teori och praktik utomhus. 
Instruktören tar ansvaret för att följa givna riktlinjer. Tre ideella valpkurser 
har lagts ut och är fulltecknande. Sektorn diskuterar hur man kan motivera 
instruktörer att hålla kurser. Man har även satt en mötesstruktur.  

g. Drag – Planering pågår att inventera intresse av att starta upp någon form av 
aktivitet/verksamhet för draghundsintresserade. Styrelsen ser mycket positivt 
på detta! 

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Taket kommer att göras i ordning som planerat, inväntar 

varmare väder. 
j. Utställning – Inget nytt. 
k. Ungdom – Planering pågår för att eventuellt kunna genomföra någon 

aktivitet när möjlighet finns. 
l. Kommunikation – Planerat möte 6 maj. 
m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM – Är inställt för 2020 och framflyttat till 2021. Styrelsen stödjer 

att klubben aktivt deltar i samverkan med andra lokala klubbar vid 
genomförandet av Bruks-SM, inför år 2021. 

     
 
 
 
 
 
 



 

  

7. Övrigt –  
a. Tidigare aviserat medlemsmöte som skulle hållits 19 maj är framflyttat till 

11 juni. Då nya riktlinjer har kommit från SKK/SBK ges from juni möjlighet 
att upp till 50 personer kan träffas förutsatt att man följer myndigheters 
regler och riktlinjer. 
     

8. Nästa möte:             
    2020-06-03 kl. 18:30 
    2020-06-11 kl. 19:00 Medlemsmöte. Styrelsen samlas 18:00 
 
  
  
   

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Sara Finnigan   Kent Emilsson 
Sara Finnigan   Kent Emilsson  
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 

Alexandra Svebeck   Erik Sandell 

Alexandra Svebeck   Erik Sandell  
     

      
      
    


