
 

  

Protokoll styrelsemöte  
   2020-08-25 kl. 18:30  

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

1. Mötets öppnande. 
Sara Finnigan hälsar välkomna och öppnar mötet. 
 
2. Genomgång av föregående mötesprotokoll. 
Genomgång av föregående protokoll. 

 
3. Korrespondens. 

a. Ingående- 
 Bankeryds Hembygdsförening vill gå en historikrunda och 

efterfrågade historia om Jönköpings brukshundklubb. 
 Förfrågan om fysiska möten är tillåtna. Det är tillåtet att ha fysiska 

möten så länge vi håller avstånd. Det går även bra med teams.  
 Medlemmar har skickat förfrågan om att ha en träningshelg med 

specialsök där de hyr in en instruktör. Förutsättningarna för att det 
ska vara okej, är att det enbart är medlemmar och utan någon 
ekonomisk vinst i det. 
 

b. Utgående –  
 Dragcykeln är på vift, kan vara kvar på service.  
 En påminnelse om att alla möten/träningsgrupper ska rapporteras i 

aktivitetsrapporteringen.  
 

4. Ekonomi  
Ser över ekonomin som ser bra ut, utifrån den reviderade budgeten.  

   
5. Personal. 
Löneökning till vår personal/vaktmästare är framskjutit till oktober. 
 
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Klubbmästerskap genomförs denna vecka. En bruksgrupp 
har bildats. Men finns i nuläget inte någon tävlingslydnadsgrupp då vi 
saknar personer som vill vara med i gruppen.  



 

  

Den nya tävlingssektorn ska ansvara för bland annat championat och 
under året ha 1-2 möten där en från varje tävlingsgrupp ska vara med.  

b. Agility – Nya riktlinjer för gräsklippningen har fungerat bra under 
sommaren. Två medlemmar har kommit med i enagilitysatsning ”TopTeam”, 
som går utanför Stockholm. De medlemmar som ska gå satsningen vill gärna 
dela med sig av sin kunskap till andra JBK-medlemmar som tränar agility 
genom en agilitysatsning även på Jönköpings brukshundklubb. Diskussion 
förs vidare om hur det ska utföras och vilken sponsring klubben kan ge.  

c. Rally – Det utfördes 4 kvällstävlingar i Rallylydnad i somras som alla gick 
bra. Klubbmästerskapet är på gång. Öppen träning har återigen startat igång.  

d. Freestyle – Haft en freestylekurs på klubben under två halvdagar.  
e. RUS – Inget nytt. 
f. HUS – Haft instruktörsmöte med bra diskussioner där gruppuppgifter även 

utfördes. Ett nytt samarbete med en instruktör utifrån, inom beteendeterapi, 
är på gång. Tanken är att instruktören ska hålla utbildningar på klubben i 
utbyte mot exempelvis clinics. 

g. Drag – Är ni fullvärdiga medlemmar i Svenska draghundsportsförbundet. 
Blivit inbjuda till deras årsstämma online, där vi hoppas kunna ha med en 
medlem från JBK. Det planeras även en kurs inom drag i höst. 

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Framöver ska vägen i skogen som tidigare hade en bro, fyllas 

med en trumma och sedan täckas med grus. Fönster behöver målas och en 
fixardag planeras in den 3 oktober för bland annat detta.  
Gamla gräsklipparen skrotas. Sökruta är på gång att röjas. Uppletanderutan 
som ligger i naturreservatet ska kollas med kommunen.  
Vi behöver se över våra brand- och säkerhetsrutiner. Knappen vid 
huvudentrén som låser upp dörren ska markeras mer synlig. Samt att 
altandörren behöver vara upplåst när vi har verksamhet inne i stugan. 
Exempelvis kurser, tävlingar etc.   

j. Utställning – Den inofficiella tävlingen hoppas kunna gå av. Beslut om den 
officiella tävlingen 2021 avvaktas till senare. 

k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag framöver. 
l. Kommunikation – Inget nytt. 
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. När IGP-träning planeras är det bra om detta meddelas till andra 
medlemmar.  

 



 

  

 
8. Nästa möte:             

    2020-09-02 kl. 18:30 möte med sektorerna. 
    2020-10-07 kl. 18:30 
    2020-11-04 kl. 18:30 
    2020-12-02 kl. 18:30 
 
  
  
   

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Sara Finnigan   Kent Emilsson 
Sara Finnigan   Kent Emilsson  
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 

Erik Sandell   Inge Svensson 

Erik Sandell    Inge Svensson 
      

      
      
    


