
 

  

Protokoll styrelsemöte  
   2020-10-28 kl. 18:30  

 
Närvarande: Sara Finnigan, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck, 
Isabelle Värme, Erik Sandell, Kent Emilsson. 
Frånvarande: Inge Svensson, 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- 
 Enkät har inkommit gällande att förbättra förutsättningarna för 

agilityn i Smålandsdistriktet. 
 Nya stadgar har kommit från SBK centralt. Styrelsen kommer att gå 

igenom och kommunicera till berörda bla. valberedningen. Mer 
information kommer på medlemsmötet. 

 Information har inkommit från SBK,s tävlingsavdelning gällande 
byte av betalningslösning samt en manual ”en tävlingslivscykel”. 

 Information har kommit gällande lottning vid bruksprov och 
prioritering. 

 Information har kommit att sista datum för ansökan om prov/tävling 
är framflyttat till 15 november 2020. 

 Remissvar önskas gällande SKK,s allmänna regler för utställning, 
prov/tävling och beskrivningar. Vidarebefordrat till berörda. 
 
 

b. Utgående –  
 Styrelsen har vidarebefordrat och informerat valberedningen om de 

nya stadgarna och hur det påverkar valberedningens arbete. 
 
 

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

   
 



 

  

5. Personal. 
Inget nytt. 

 
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. Brukstävling genomfördes den 25 oktober lägre, högre och 
elit i sök och rapport på ett mycket bra sätt. Stort tack till alla som 
arbetat med arrangemanget! 

b. Agility – Önskemål att skaffa en container för förvaring av tävlingshinder. 
Kostnadsförslag har tagits fram och olika alternativ har diskuterats för vidare 
utredning. Bakgrund är bla att ett antal tunnlar har blivit förstörda av möss. 
Styrelsen beslutar att bevilja en agilitysatsning på klubben enligt ansökan.   

c. Rally – Inget nytt. 
d. Freestyle – Har planerat in tävlingar 12 – 13 juni 2021.  
e. RUS – Har haft uppföljningsmöte gällande årets MH/MT som man upplever 

gått bra trots Corona-problemen. Planerat in nästa års MH/MT enligt 
följande: MH 1/5, 2/5, 25/9 och 26/9 MT 9/5 och 5/9. 
Det skall endast finnas en kontaktväg till RUS och det skall vara RUS-
mailen. Hemsidan skall uppdateras.   
Distriktet kommer att under 2 helger i november att utbilda beskrivare på 
JBK. Vidare finns intresse av att utbilda en figurant och en testledare vilket 
är mycket positivt. Upptaktsmöte torsdagen 11 februari 2021. 

f. HUS – Förslag att ta fram korta presentationsfilmer för respektive gren som 
skall finnas på vår hemsida. Har också tagit fram ett förslag på att disponera 
om utrymmena i klubbstugan för att förbättra för kursverksamheten. Mer 
information kommer på medlemsmötet. 

g. Drag – Svenska Draghundsportförbundet har haft förbundsstämman och mer 
information finns på deras hemsida. 

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Inget nytt.  
j. Utställning – Den inofficiella tävlingen är planerad till den 15 maj och den 

officiella till den 16 maj 2021. Planering pågår och man utgår från att samma 
regler och föreskrifter som gäller nu finns kvar vid tävlingstillfället.  

k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag framöver. 
l. Kommunikation – Har uppdaterat Instagramflödet på hemsidan så det 

fungerar bättre. Det har kommit önskemål om att kunna lägga upp videos på 
hemsidan. Det finns sedan tidigare ett förslag för detta. Planerar att byta ut 
den gamla loggan på hemsidan. Presentation av styrelsen på gång till 
hemsidan. Nästa möte 9/11. 

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



 

  

 
 

7. Övrigt –  
a. Styrelsen kallar till medlemsmöte lördagen 14 november kl. 10:00. 
b. På grund av misstanke av Giardia-smitta har klubbstugan sanerats och vår 

vaktmästare har testat sin hund, som dagligen är i klubbstugan, med 
negativt resultat. Men tänk på att inte låta era hundar dricka ur samma 
vattenskålar osv.  

   
  

 
 

8. Nästa möte:             
    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   Isabelle Värme 

Erik Sandell    Isabelle Värme 
      

      
      
    


