
 

  

Protokoll styrelsemöte Häggeberg 
   2020-06-03 kl. 18:30  

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

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-  
 Vi har fått flera förfrågningar gällande att campa på klubbområdet. 
 Vi har fått en fråga från en etnolog/hundpsykolog att hyra 

område/lokal en gång i månaden för att jobba med rehabilitering med 
problemhundar. Frågar även om klubben har intresse av någon form 
av samarbete. Styrelsen funderar på detta tillsammans med HUS. 

 Förfrågan har kommit från en kennel att träffas på vår klubb några 
dagar i juli för att träna på området.  

 Information har kommit från kommunen gällande möjlighet att 
ansöka om reducering av hyra/arrende på grund av intäktsbortfall. 
 

b. Utgående - 
 Generellt är det ok för medlemmar i SBK att campa på området men 

vi kan inte garantera tillgång till kök och toalett. Styrelsen arbetar 
med att ta fram ett förslag till sammanhållen boknings- och 
uthyrningspolicy. 
 

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 kommer att ha semester V28 – V31. Vi kommer att ha förstärkning 
i sommar som uppbackning. 



 

  

  
 

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. Arbetet pågår och ska tas upp vid möte 
      tillsammans med sektorer och arbetsgrupper i september. 
      

a. Tävling – Alla tävlingar är inskickade till distriktet för 2020 och 2021 
och kommer att godkännas efter sista juni. Man har arbetat vidare med 
strukturen i sektorn och det ska finnas en representant för varje 
tävlingsgren. I uppdraget ingår förutom möte med tävlingssektorn att 
driva och arrangera tävlingar i sin grupp. Vidare diskuterades det att 
finns ett behov att uppmärksamma engagemang och 
tävlingsframgångar. Förslag finns att återuppta ”Årets Hund”. 
Planering pågår gällande KM-veckan som ska genomföras V-35. Mer 
information kommer. Nästa möte är den 19 augusti, ”stormöte”. 

b. Agility – Kommer att ha ett möte den 8 juni. Man vill sälja de gamla 
stålhindren som inte används längre. Styrelsen beviljar detta. Planerar att 
genomföra en kortkurs med start onsdagen den 10 juni och 6 veckor framåt.   

c. Rally – Planerar att arrangera flera enkeltävlingar, 15, 17, 29 och 31 juli.  
d. Freestyle – Ställer in sommarens planerade tävling. Planerar att försöka 

ordna någon kurs  
e. RUS – Genomgång av skrivelse från RUS. Styrelsen bjuder in RUS till 

diskussion gällande höstens planerade aktiviteter/genomförande av MH/MT 
med beaktande av gällande riktlinjer. 

f. HUS – Tre nya medlemmar har tillkommit vilket är mycket positivt. Planerar 
för ett möte, inget datum bestämt ännu. 

g. Drag – Intressefråga har gått ut och responsen blev mycket positiv. Dels 
ganska många som redan håller på med drag i någon form, 24 personer och 
36 som skulle vara intresserade av att börja. Intresseträff planeras till hösten 
eventuellt med någon föreläsare.  

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Spången över stigen är borttagen efter en olyckshändelse. 

Planering pågår för åtgärd. Det har varit ett möte med kommunen gällande 
cykelstigen över agilityplanen. Kommunen har gått med på att ändra den vid 
bokskogen och arbetet kommer att påbörjas i höst. Vi kommer också att titta 
på möjlighet att måla om fönster i sommar. Kommer att köpa in virke till 
ramper vid containrarna. 

j. Utställning – Inget nytt. 
k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag till hösten. 



 

  

l. Kommunikation – Hemsidan är uppdaterad och ansvarig efterfrågar feed-
back.  

m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM – Planering pågår. 

 
7. Övrigt –  

a. Styrelsen kallar samtliga sektorer och arbetsgrupper till gemensamt möte den 
2 september kl. 18:30. 

b. Styrelsen har utsett Joakim Nilsson till personuppgiftsansvarig.    
 
 
 
 

8. Nästa möte:             
    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   Inge Svensson 

Alexandra Svebeck   Inge Svensson 
      

      
      
    


