
 

  

Protokoll styrelsemöte  
   2021-01-16 kl. 10:00 online 

 
Närvarande: Sara Finnigan, Linda Sunesson, Maritha Bertilsson, Alexandra Svebeck, 
Isabelle Värme, Erik Sandell, Inge Svensson, Kent Emilsson. 
Frånvarande: 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- 
 Förslag har inkommit från HUS gällande utbildningspott och 

reseersättning för ideella instruktörer som håller kurs. Styrelsen 
beslutar att godta förslaget om utbildningspott, men att göra en 
individuell bedömning från fall till fall vid enkel resa av minst 3 mil. 
Instruktör som har långt att resa  kan äska reseersättning från 
styrelsen. 

 Det har från en medlem inkommit ett förslag att det bör finnas ett 
fredat område där löptikar inte får vara. Styrelsen vill ha en öppen 
dialog gällande detta och om hur vi på bästa sätt kan utnyttja hela 
klubbområdet. Styrelsen jobbar vidare med frågan och kommer att 
bjuda in till ett möte i mars/april 2021. 

 Valberedningens förslag till styrelse i Smålandsdistriktet har 
inkommit. Inga kommentarer från JBK. 

 Önskemål har inkommit från vår IT-administratör att få mandat att 
styra hur man skapar samarbetsgrupper i O-365. Det skapar en 
massa administration om det sker okontrollerat. Finns det önskemål 
om att skapa grupper kontakta IT-samordnare. Styrelsen bifaller 
önskemålet. 

 En skrivelse gällande önskemål att flytta agilityplanen har i kommit 
från några av våra medlemmar. Styrelsen tar med sig önskemålet och 
kommer att bjuda in till möte om hur vi på bästa sätt kan utnyttja 
hela området, se andra punkten ovan. 

 Bokningsförfrågan har inkommit från en medlem gällande 
sommarläger. 2 - 4 juli och 23 – 25 juli, inlagt i kalendern. 



 

  

 Skrivelse har inkommit från en medlem med önskemål att klubben 
skall uppmärksamma en av våra hedersmedlemmars bortgång. 
Styrelsen har via några medlemmar framfört våra kondoleanser och 
överlämnat blommor. Vidare planeras det att uppmärksammas på 
årsmötet och på vår hemsida.  

 Information från distriktet har kommit gällande att förfallodag för 
medlemsavgiften till distriktet har flyttats fram från 31 januari till 31 
augusti. 
 
 

b. Utgående –  
  

 
4. Ekonomi  
Arbetet med 2020 års resultat och budgetförslag för 2021 pågår för fullt. 

   
 

5. Personal. 
Inget nytt. 

 
6. Rapport från sektorer och arbetsgrupper: 

a. Tävling – Gått igenom protokoll från möte med en del förändringar 
under året och en ny tävlingssektor som startats. 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 – Inget nytt. 
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 – Inget nytt.  



 

  

e. RUS – Inget nytt. 
f. HUS – Det är högt tryck och efterfrågan på kurser. Det är i enlighet med 

SBKs och SKKs riktlinjer ok att hålla kurser, dock endast utomhus med max 
8 personer och enligt gällande lagar och föreskrifter från myndigheter. 

g. Drag – Inget nytt. 
h. Tjänstehund/hund i människans tjänst. – Inget nytt. 
i. Underhåll – Arbetet med det nya köket har på börjats och det gamla köket 

har rivits ut.  
j. Utställning – Inget nytt. 
k. Ungdom – Vilande just nu, kommer att ta nya tag framöver. 
l. Kommunikation – Inget nytt.. 
m. Inomhushall – Inget nytt. 
n. Bruks-SM – Inget nytt. 

 
 

7. Övrigt –  
a. Styrelsen välkomnar alla medlemmar till digitalt årsmöte lördagen 27 

februari kl. 10:00. Obligatorisk anmälan bla för att kunna iordningställa 
röstlängden i förväg. Information kommer att skickas ut till alla 
medlemmar i god tid innan årsmötet.  

b. Styrelsen önskar förslag på årets Häggebergare senast 31 januari. 
   

 
8. Nästa möte:                

    2021-02-02 kl. 18:30 
 
   

Mötesordförande   Sekreterare  
  

Sara Finnigan   Kent Emilsson 
Sara Finnigan   Kent Emilsson  

 
 

 
Justeras    Justeras 
 

Erik Sandell   Inge Svensson 

Erik Sandell    Inge Svensson 
      
    


