
 

  

Protokoll styrelsemöte  
   2020-12-02 kl. 18:30 online 

 
Närvarande: Sara Finnigan, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck, 
Hanna Ferm, Erik Sandell, Inge Svensson, 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- 
 Lista över aktiva gällande förtjänsttecken har inkommit från HUS. 

Styrelsen efterlyser fler underlag från övriga sektorer och 
arbetsgrupper. Ansökningar gällande förtjänsttecken ska vara 
inskickade senast 15/12. 

 Förfrågan gällande studiebesök har inkommit från ett 
djurkrematorium. Vi avvaktar besked till dess Coronapandemin har 
ebbat ut. 

 Bokningsförfrågan har inkommit att hyra anläggningen 16 mars 
2021 för L-test av signalhundar. Det är preliminär-bokat men 
slutgiltigt besked avvaktas tills vi vet då gällande förutsättningar. 

 Svenska draghundsportförbundet har skickat en enkät gällande 
behov av klubbtränarutbildning inom draghundsporten. Vi försöker 
besvara den. 
 
 

b. Utgående –  
 Genomgång av skrivelse som skickats till kommunen gällande 

hunddagisets framtid. 
 
 

4. Ekonomi  
Genomgång av ekonomin och det ser positivt ut, utifrån den reviderade budgeten.  
Vi har ansökt om ytterligare ”Corona-bidrag” för hösten.  

   



 

  

 
5. Personal. 
Vår vaktmästare är ledig från den 21 december till och med 6 januari. 

 
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Gått igenom en del förändringar under året med en ny grupp 
som startats där Jeanette Helgeroth är sammankallande. Tanken med 
tävlingssektorn är att ha några fåtal möten per år där en från varje 
tävlingsgren deltar. Mötenas syfte ska vara att se över tävlingsåret, 
klubbmästerskap, årets hund, championat, JBKare som ska/har tävlat 
SM och tillsammans få ihop verksamhetsplan, verksamhetsberättelse 
och budget.  
Några av tävlingarna har genomförts, några har vart tvungna att ställas 
in. Tävlingssektorn eftersöker fortfarande personer från vissa grenar, 
bland annat IPO, nosework & drag. De önskar även någon 
kontaktperson från RUS som kan vara med i tävlingssektorn.  
Tävlingskalender för 2021 kommer komma ihop med 
verksamhetsplanen framöver. 

b. Agility – Man har tagit fram kostnadsförslag för inköp av nya hinder. 
Styrelsen beviljar inköpet. Vi måste dock hitta en lösning för säker förvaring 
av hinder så de inte blir förstörda igen. Vi ska också undersöka om det finns 
någon möjlighet att skadorna kan täckas av vår försäkring. 

c. Rally – Genomgång av senaste möte från tävlingssektorn. Man har börjat 
arbeta med budget och verksamhetsberättelse för gruppen. Tävlingar nästa år 
är planerade till 29 maj och 18 september. Det planeras även för tre 
träningstävlingar nästa år. Det finns behov av ytterligare skrivare som man 
ska försöka hitta till 2021. Nästa möte februari 2021.  

d. Freestyle – Har planerat in tävlingar 12 – 13 juni 2021.  
e. RUS – Inget nytt. 
f. HUS – Informerade att det är tillåtet med löptikar på alla planer och att man, 

om man har en skällande hund i bilen under en längre tid, parkerar på 
gräsplanen vid infarten till klubben (se protokoll styrelsemöte 2020-10-07). 
Har fått en förfrågan om att hålla viltspårkurs till våren. Förslag finns på att 
ha en instruktörsträff på Hulukvarn till våren 2021. Finns också förslag på att 
köpa in en DVD-box.  

g. Drag – Kurser efterfrågas. 
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Projektering av nytt kök pågår och kostnadsförslag har 

presenterats. Ansvariga tar fram ett slutgiltigt förslag och presenterar för 
styrelsen. 

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



 

  

l. Kommunikation – Styrelsen och respektive sammankallande i sektorerna är 
de som har rättigheter att godkänna att nya mailadresser och rättigheter läggs 
upp. 

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

 
 

7. Övrigt –  
a. Styrelsen kallar till medlemsmöte lördagen 12 december kl. 10:00. 
b. Förslag har inkommit gällande vakanser i valberedningens preliminära 

förslag. Styrelsen avvaktar ytterligare förslag till den 15 december. 
   
  

 
 

8. Nästa möte:                
    2020-12-12 kl. 10:00 medlemsmöte. Styrelsen träffas 09:30 online. 
    2021-01-16 kl. 10:00 
 
  
  
   

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Sara Finnigan   Kent Emilsson 
Sara Finnigan   Kent Emilsson  
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 

Erik Sandell   Inge Svensson 

Erik Sandell    Inge Svensson 
      

      
      
    


