
 

  

Mötesprotokoll Medlemsmöte 

lördagen den 12 december 2020 kl. 10.00 

Online 
 
Antal närvarande: 25 medlemmar. 

1. Mötets öppnande. 

Sara Finnigan hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

    Om frågor uppkommer där röstning behövs kommer de bordläggas. 

 

3. Val av mötesordförande. 

                         Sara Finnigan väljs. 

 

4. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet. 

                         Styrelsen anmäler Linda Sunesson som sekreterare. 

 

   5. Val av justerare. 

   Mikael Ström och Ulli Samuelsson väljs.  

   

   6. Beslut om närvaro och yttrande rätt.  

   Mötet konstaterade att alla deltagare var medlemmar i JBK med såväl förslags och 

   yttrande rätt. Röstning kommer inte att ske på detta möte. 

 

   7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

   Mötet finner att så har skett. 



 

  

 

   8. Fastställande av dagordning. 

   Styrelsens förslag till dagordning fastställdes. 

 

10. Rapport från sektorer och första halvårets aktiviteter. 

a. HUS 
 
De flesta utav kurserna som planerades för året har genomförts. Under 
hösten fick några få kurser avbrytas när restriktionerna blev ändrade. De 
kommer fortsätta i vår.  
Föreläsningar som HUS planerade för kunde inte hållas. Några 
instruktörsträffar har genomförts. 
Otroligt högt tryck på valpkurser med många som väntar på att få starta en 
valpkurs.  
3 nya medlemmar i hus, Ulrika Ferm Lekström, Fia Källström och Oliva L  

b. RUS 
 
I våras skulle RUS haft flertal MH som alla ställdes in på grund av 
pandemin. Men kunde genomföra 2 MH och 1 MT under hösten. RUS har 
även sett över så banan är i ordning. 

c. 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. 
 
-bruks  

 
-tjänstehund  



 

  

-drag 

 
-lydnad. 

 
-agility. 

Två tävlingar fick ställas in under 2020 men planerar istället för två lite 
större tävlingar 2021. Genomfört två kurser.  
Köpt nya tunnlar på grund av att flera tunnlar ha blivit angripna av möss. 
Corona agility cup har anordnats för att främja fortsatt träning. 

 
-rallylydnad. 

Kunde genomföra flera mindre tävlingar i somras. Planerar nu inför tävlingar 
i maj och september 2021. 

 
-freestyle. 

Tävlingen i freestyle & heelwork to music 2020 blev inställd. Ansökt om ny 
tävling i juni 2021. 

d. Utställning. 
 
Full gång med planering inför utställningarna i vår. En officiell och en 
inofficiell som vi hoppas kunna genomföras. Behövs fler intresserade för 
Bruks-utställningen för att kunna hjälpa till och genomföra det. 

e.  Underhåll. 
 
I höstas genomfördes en fixar-dag som flertal personer hjälpte till under. 
Under dagen gjordes bron i ordning som ligger vid den korta 
promenadslingan i skogen, det målades fönster, röjdes i sökrutorna och 
klippte buskar mm. Hann med mycket tack vare flera personer som dök upp. 
Dagen kändes väldigt positiv! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

f. Kommunikation. 
 
IT och kommunikation finns där för stöd så möten kan hållas via teams. IT 
har även vart med och hjälpt till för att vi ska kunna fortsätta hålla möten 
online och förberedande inför medlemsmötet.  
IT vill gärna vara med när de olika sektorerna har möte för att se hur 
sektorerna/grupperna arbetar nu, för att kunna se vad behovet är för den 
kommande gemensamma plattformen för sektorerna som planeras för just 
nu.  
Varje grupp och sektor ansvarar för att se över hemsidan med den aktuella 
informationen under sin rubrik och skicka till IT vad som behöver ändras. 
När man önskar få åtkomst till en funktionsbrevlåda, en JBHK mailadress 
eller hemsidan. Så är det endast ansvarig eller sammankallande för 
respektive sektor/grupp som mailar till IT om detta. Varje grupp/sektor 
ansvarar även för att skicka in aktuella kontaktpersoner som är med i 
sektorn/gruppen, även när ändringar sker. 
 

g. Arbetsgrupp inomhushall. 
 
Inte hänt så mycket inom gruppen sen årsmötet. 
Lättare att få ekonomin att gå runt med en liten hall jämfört med en stor. 
Därför ses det nu över alternativet med en 40x60meters hall med 
utbyggnadsmöjlighet. Tanken är att den skulle kunna delas in i två hallar. 
Det behövs personer som arbetar med sponsorer till detta. 

h. Bruks SM 
 
27-29 augusti 2021 hoppas vi att SM i bruks kan gå av stapeln. SM kommer 
vara på Vaggeryds IP då det är bättre förutsättningar för att hålla SM där än 
på Rosenlund. Vaggeryds IP tar bland annat emot mer publik och 
försäljningar på plats. Vaggeryds kommun är väldigt positiva till att få ha 
detta evenemang i deras kommun.  
Fortsätter planera för fullt trots situationen i dagens läge. Vill man hjälpa till 
på SM kan man gå in på www.smbruks2021.jbhk.se för att anmäla sin som 
funktionär. Finns även en Facebook sida ”sm2021 i bruks, IGP & 
Mondioring”. 
Det är tre klubbar som genomför detta SM tillsammans. Skillingaryd Attila 
BK, Mullsjö BK och Jönköpings BK. Jönköping ansvarar för sökarbetet, 
rapport, uppletande av föremål och brukslydnad. 
 

 

 



 

  

11. Styrelsen informerar om aktualiteter. 

a. Uppdaterade stadgar valberedningen 
 
Stadgarna för valberedningens arbete har blivit uppdaterade. Där 
valberedningen skickar förslag till styrelsen senast den 15 november, detta 
ges sedan ut till medlemmarna så även medlemmar har chans att komma 
med förslag fram till 15 december.  
Sekreterare och kassör är just nu vakanta. Fått in ett förslag till sekreterare-
posten. Kassör är ännu inga förslag. Har man minsta lilla intresse, eller vet 
någon som skulle kunna hjälpa till med klubbens budget så svarar styrelsen 
och vår nuvarande kassör mer än gärna på frågor. Ett förslag inkom om att vi 
ska skicka ut ett mail till våra medlemmar med förfrågningar om kassör. 
 

b. Agilitysatsning 
 
En agilitysatsning kommer ske under kommande år där man är en grupp som 
träffar några helger under året för att förbättra sin träning. Detta kommer 
hållas av Jeanette Helgeroth och Felicia Andersson som just nu går en 
agilitysatsning i Stockholm. 
 

c. Corona 
 

Just nu är det ingen verksamhet alls med fysiska träffar, d.v.s. varken kurser, 
tävlingar eller möten. Möten utförs istället online. Vi håller oss uppdaterade 
om nya restriktioner. 
Stugan är förnärvarande låst, men medlemmar får använda stugan vid behov 
i samråd med vaktmästare.  

d.  Ombyggnad av kök 
 
Ombyggnad av köket kommer genomföras under början av 2021. Det är 
beräknat att vara färdigt i slutet av februari. Är en passande tid nu då det inte 
är någon verksamhet i stugan i dagsläget.  
Material och köksutrustning är nu beställt av Marbodal och levereras i 
januari. Rivning, sätta upp skivor & målning mm kommer behövas hjälp 
med. Kontakta underhall@jbhk.se för detta. Budgeten för köket är 400 000. 
 

12. Kassarapport. 
 
Trots dessa tider håller vi budgeten utefter den reviderade budgeten. Fått bidrag för 
Corona som bland annat har hjälpt till med att hålla budgeten.  
De sparade pengarna som finns kommer användas till köksrenoveringen. 



 

  

Utvecklingen kommer löpande att följas upp. Utfall tom maj månad ligger väl i linje 
med den reviderade budgeten. 
  

13. Övriga frågor. 

a. ”Hoopers” 
 
Får in ett tips om ”Hoopers”, som är en träningsgren som liknar agility men 
är mer fysisk vänlig för både hund och förare. Hoopers vill bli en ny 
verksamhetsklubb inom SKK. Går att läsa mer om detta i tidningen 
Hundsport. 
 

b. Förändringar i klubbstugan 
 
Ser över förslaget om att göra om stugan där kursverksamhet främst inte ska 
behöva störas och att man alltid känner sig välkommen in i stugan fast kurser 
hålls. En arbetsgrupp för detta skulle behövas för att titta vidare på förslaget. 
Är du intresserad av denna arbetsgrupp kontaktar du styrelsen.  
Se över förvaring av visst material i lilla stugan istället för att ha det i stora 
stugan. Se förslag nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

c. Årsmöte 2021 
 
Styrelsen ser över kommande årsmöte och även det kommer eventuellt köras 
digitalt. Får in förslag om att köra en test variant en vecka innan så röstning 
och liknande fungerar som det ska och alla som har tekniska frågor kan få 
svar på det då. 
 

d. Kommande års planering 
 
Styrelsen vill ha in verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och budget från 
de olika sektorerna senast 2020-12-31. 
 

 

14. Mötet avslutas. 

                         Sara Finnigan tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
  

   

Ordförande   Sekreterare   
  

Sara Finnigan  Linda Sunesson 

Sara Finnigan   Linda Sunesson 

 

    

Justeras   Justeras   
  

Mikael Ström  Ulli Samuelsson 

Mikael Ström   Ulli Samuelsson 

      
      
    


