
 

  

Protokoll styrelsemöte  
   2020-10-07 kl. 18:30  

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

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

 
3. Korrespondens. 

a. Ingående- 
 Inbjudan har inkommit gällande distriktets medlemsmöte som hålls 

4 november på Njudungs-BK. Vi kommer att skicka två personer till 
mötet. 

 Nya stadgar har kommit från SBK centralt. Styrelsen kommer att gå 
igenom och kommunicera till berörda bla. valberedningen. Mer 
information kommer på medlemsmötet. 

 Kommunen önskar samverkan runt en toalett i anslutning till 
klubbstugan/parkeringen och önskar diskutera detta med klubben. 

 Inbjudan har inkommit från kommunen till ett friluftsforum. Vi 
planerar att deltaga om det finns möjlighet. 

 Inbjudan har inkommit till Rotary att berätta om vår verksamhet. 
 
 

b. Utgående –  
 På förekommande anledning har styrelsen diskuterat klubbens ytor 

och användning för att på bästa sätt skapa förutsättningar för en trygg 
miljö. Styrelsen har beslutat att det inte finns något löptiksförbud på 
någon plan förutom vid skyltad uppmaning före tävling. Vidare 
rekommenderar styrelsen att man, om man har en skällande hund i 
bilen under en längre tid, parkerar på gräsplanen vid infarten till 
klubben. 

 Styrelsen gratulerar våra nyblivna domare, Henrik och Mikael! 
 
 



 

  

4. Ekonomi  
Genomgång av ekonomin som ser bra ut, utifrån den reviderade budgeten.  

   
5. Personal. 
Möte med arbetsförmedlingen har hållits och nytt 2-års avtal klart. 
Vår vaktmästare efterfrågar utbildning i hjärt- och lungräddning. Styrelsen bifaller 
önskemålet. 
 
 
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Styrelsen önskar en återkoppling från sektorn med tankar 
hur det har fungerat hittills och en plan för det framtida arbetet i 
sektorn. 

b. Agility – Har diskuterat en lösning för att lättare kunna transportera material 
in till inhägnaden. Förslag skall tas fram och presenteras för styrelsen.   

c. Rally – Bordlagt. 
d. Freestyle – Bordlagt.  
e. RUS – Bordlagt. 
f. HUS – Vid senaste mötet diskuterades bla kommunikation, hur vi kan sprida 

information om alla våra grenar. Hemsidan kan vara ett bra alternativ till 
informationsspridning. Frågan skickas till kommunikationsgruppen för att 
titta på möjligheten att lägga upp detta på hemsidan.  

g. Drag – Bordlagt. 
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Ett 25-tal medlemmar slöt upp på fixardagen. Det målades 

fönster och buskar klipptes. Bron som varit avstängd fixades till och en ny 
tävlingsruta för sök iordningställdes. Uppletanderutan vid appelplanen röjdes 
också. Stort tack till er alla som var här och hjälpte till! Uppletanderutan som 
ligger i naturreservatet ska kollas med kommunen.  

j. Utställning – Den inofficiella tävlingen hoppas kunna gå av stapeln 2021 
tillsammans med en officiell utställning.  

k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag framöver. 
l. Kommunikation – Bordlagt. 
m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM – Planering pågår. 

 
 

7. Övrigt –  
         a. Styrelsen kallar till medlemsmöte lördagen 14 november kl. 10:00.  

 
 



 

  

8. Nästa möte:             
    2020-10-28 kl. 18:30 
    2020-11-14 kl. 10:00 medlemsmöte.  
    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 
      

      
      
    


