
  

Protokoll styrelsemöte 

2021-03-31, kl 18.30, Teams – Online 

Närvarande: Sara, Mikael, Isabell, Ann, Patrik, Karin, Inge, Linda 

Frånvarande: Erik 

1) Mötet öppnas 

Sara öppnade mötet, hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång av årsmötesprotokoll samt föregående mötesprotokoll (bilaga 1) 

Inga frågor på årsmötesprotokollet. Föregående mötesprotokoll tas upp på nästa styrelsemöte. 

3) Korrespondens 

a) Tillgänglighet för grillplatsen; Mail 2021-02-17, 14:19 

Fråga har inkommit angående handikappanpassad grillplats (offentlig). Grillplatsen som avses 

är den som ligger jämte hunddagiset. Vår bedömning är att den inte används av medlemmar, 

då vi nyttjar grillmöjligheterna jämte altanen/uteplatsen i stället. Däremot förekommer det att 

grillplatsen nyttjas av allmänheten, med risk för nedskräpning och matrester.  

Styrelsen beslutar att grillplatsen tas bort i och med att den är i dåligt skick och inte 

används av klubbens medlemmar.  Vi tipsar i stället kommunen om att en grillplats vid 

Utsikten kan vara ett lämpligt alternativ. 

Kopplat till frågan om grillplatsen är att klubben får mer och mer människor som inte är 

medlemmar och inte tränar hund som rör sig uppe på klubbens område, tyvärr visas det inte 

alltid hänsyn till klubbens verksamhet utan det förekommer att allmänheten stör 

verksamheten, till exempel genom att beträda/passera på träningsplanerna när hundträning 

pågår. Detta begränsar vår verksamhet eftersom vårt behov av att kunna ha hundar lösa 

kommer i konflikt med det strikta hundägaransvaret.  

Styrelsen föreslår att vi tar en kontakt med kommunen och påtalar att detta får konsekvenser 

för vår verksamhet samt diskuterar olika förslag på lämpliga lösningar.  

Styrelsen beslutar att Inge och vaktmästaren försöker få till en träff med kommunen, 

för att diskutera detta (förklara vilka problem det får för oss (risker, begränsningar) 

och diskutera olika lösningar). Sara har möjlighet att delta vid ett möte.  

Styrelsen diskuterade behovet av att ta fram en informationsskylt vilka regler som gäller på 

området, det vill säga information om verksamheten som bedrivs (regler). Patrik får i uppdrag 

att skissa på en informationsskylt (innehållsmässigt) så tar vi upp frågan igen på nästa 

styrelsemöte.  

b) Medlemsregister; Mail 2021-03-08, 10:12; 2021-03-21, 14:41 samt bilaga 2. 

Flera olika mejl som inkommit ang behörighet till medlemsregistret. Sammanfattningsvis så 

kommer nuvarande medlemsansvarig stå kvar som medlemsansvarig tills vidare.  

Styrelsen har noterat att det ligger aktiva konton vars innehavare inte längre har den funktion i 

klubben som anges i medlemsregistret/funktionärsregistret.  



  

Styrelsen beslutar att Sara tar kontakt med medlemsansvarig för att ändra behörigheter 

i medlemsregistret (enligt bilaga) 

c) Stripe – Betalningar SBK Tävling; Mail 2021-03-09, 16:52 

Karin har varit i kontakt med SBK Tävling, väntar på behörighet som administratör på SBK 

Tävling. Stripe ska dock vara klart och fungera. Enligt RUS så är det ett antal som redan har 

betalat in via Stripe, så det verkar fungera. Mikael återkopplar till RUS. 

d) Jönköpings brukshundklubb hyra anläggning; Mail 2021-03-18, 07:52 

Förfrågan att hyra plan och om vi är intresserade av avtalsinstruktör (avtal om kurser). Avser 

ej medlem (privat aktör). Vi har som policy att inte enbart hyra ut plan utan att då ingår även 

hyra av stugan. Man kan inte boka upp planer regelbundet för egen privat verksamhet.  

Styrelsen beslutar att vidarebefordra frågan och uppdrar åt HUS att ta detta vidare, 

gällande om det finns förutsättningar för ett samarbete som avtalsinstruktör. 

e) Valberedningens förslag till ny styrelse i Smålandsdistriktet; Mail 2021-03-21, 12:01 

Inga synpunkter på valberedningens förslag, underlaget läggs till handlingarna.  

 

f) Hoopers hinder till klubben; Mail 2021-03-21, 13:12 

Styrelsen beslutar att ge vaktmästaren i uppdrag att undersöka om hon kan bygga 

Hoopers hinder till klubben. Kostnaden ligger inte i budget, men vi bedömer att den är låg 

(endast materialkostnaden). Inge kontaktar vaktmästaren och meddelar detta. 

 

g) Ev övrig ingående och utgående korrespondens  

Fråga från HUS angående 4 kraftiga och tunga koner per plan och 20 lättare koner. De koner 

som finns just nu är för få och inte i bra skick.  

Total kostnad för HUS förslag (inköp 20 koner) är 2040 kr plus moms.  

Styrelsen beslutar att HUS får 3 000 kr, inkl moms för inköp av koner. Sara meddelar 

HUS. 

4) Ekonomi (Karin) 

Karin gick igenom resultat- och balansräkning. Resultat t o m mars månad (årets) och förra 

årets. Vi ligger lägre vad gäller intäkter i år jämfört med samma period förra året. Svårt att 

påverka detta då det beror på antalet kurser vi kan hålla. Vi behöver få fler ideella instruktörer 

som håller kurser. Vi har gett klartecken till instruktörer att det är ok att hålla kurs, men att det 

ska ske i enlighet med FOHMs restriktioner och SBK/SKKs riktlinjer (bland annat max 8 

deltagare inklusive instruktör) och det är respektive instruktör som ansvarar för att detta följs i 

den enskilda kursen.  

Inköp av nya tunnlar till agility är den stora posten avseende rörelsens kostnader.  

Vad gäller övriga externa kostnader så är renovering av köket den stora posten. Fortfarande 

oklart om vi kan få bidrag från kommunen på del av kostnaden.  

Sara skickar budgeten i Excel till Karin, så kan hon lägga upp den i den ekonomiska 

uppföljningen, för att vi ska kunna jämföra budget med utfall. 



  

 

Styrelsen uppdrar åt Sara och Karin att ta ett separat möte för detta och ta fram ett 

förslag på upplägg till nästa styrelsemöte.   

5) Personal 

En fråga från vaktmästaren, gällande gräsklippning under semester (v28,29,30,31). Vi har inte 

fått någon från kommunen som kan hjälpa till (beredskapsarbete). Eventuellt är en av 

veckorna löst.  

Styrelsen diskuterade lite olika alternativa lösningar. Det går att anlita något som heter 

Arbetslag till anläggning (via AMA). Ansökningsperiod 2 gäller för sensommaren är maj-

juni. 

Styrelsen beslutade att vaktmästare ska undersöka om det är möjligt att anlita AMA för 

gräsklippning under semestern samt att om det är möjligt att i så fall ombesörja 

ansökan när ansökningsperioden öppnar. 

6) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

a) Tävling (Linda)    

Möte nästa vecka (7/4), inget att rapportera just nu. Styrelsen skickar med fråga om hur 

planeringen ser ut (tidsaspekter) när man bestämmer om man genomför tävlingar eller 

beslutar att ställa in, att man kommunicerar detta och framför allt lägger in det eller tar bort 

det från kalendern. Styrelsen behöver inte fatta beslut att ställa in enskilda (inofficiella) 

tävlingar utan detta kan sektorn själv göra. Vill de ha styrelsebeslut så ska de inkomma med 

ett beslutsunderlag för detta.  

b) Agility (Isabell)  

Agilitymöte nästa eller nästnästa vecka. Kommer diskutera arbetsfördelning inför tävling och 

montera ihop nya hinder. Fråga till styrelsen om det finns någon policy vad gäller att ta sig an 

uppdraget som tävlingsledare, utöver rekommendation från styrelse och sektor. Styrelsen ser 

ett behov av att arbeta fram riktlinjer för samtliga sektorer i detta avseende och vad som bör 

krävas i form av utbildning, klubbengagemang, ev funktionärsposter och egen 

tävlingserfarenhet som exempel.  

För att styrelsen ska kunna uttala sig så måste vi ha mer underlag. Sektorn får skriva ned sina 

tankar samt prata med tävlingssektorn och HUS för att se om det går att hitta gemensamma 

riktlinjer. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt sektorer och arbetsgrupper att ta fram underlag på 

vilka aktivitetskrav som klubben ska ställa på instruktörer som får fortbildning 

bekostad av klubben samt vilka krav som ska ställas på engagemang efter genomförd 

fortbildning.  

c. Rally (Isabell)  

Inget att rapportera. 

d. Freestyle (Linda)  

Inget att rapportera.  

 



  

 

e. RUS (Mikael)  

Sektorn har haft ett möte 11/3. Man har bestämt datum för resterande sektorsmöten, 

Under året planeras MH 1 maj uppf. 2 maj MH (11 anmälda), MT 9 maj (17 anmälda), MT 5 

sept, MH 25 sept (uppf), MH 26 sept. Carina Melanoz har avsagt sig domaruppdraget 9 maj 

så RUS jagar folk.  

Styrelsen uppmanar RUS att lägga in alla bokningar och evenemang i kalendern.  

f. HUS (Sara)  

HUS har ombett styrelsen att ta över ansvaret för kommunlistorna – listor över olika grupper, 

kommunen vill att man rapporterar in grupper och kurser och antal tillfällen (för bidrag).  

HUS har fått in fyra nya medlemmar vilket är positivt. Om det finns möjlighet för någon av 

dessa att ta hand om kommunlistorna så är det bra. Patrik tar en kontakt med 

medlemsansvarig längre fram ang medlemsregistret och kan då följa upp frågan.  

g. Drag (Sara) – Mail 2021-03-03, 12:22    

Mejl angående grönt kort. Vi har ingen pågående verksamhet inom drag just nu. Det finns 

kännedom om en canicross grupp som medlemmar i klubben startat.  

Styrelsen uppdrar åt Linda att fråga arrangören av den gruppen om det finns intresse 

att utveckla gruppen och därmed även draghundsverksamheten i klubben tillsammans.  

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst (Ann) 

Inget att rapportera. 

i) Underhåll (Inge)  

Den 8 maj och 25 september är inplanerade fixardagar. Start kl 10.00. Coronasäkras med 

uppdelning av olika sektorer. Vi lägger upp det som ett evenemang och med anmälan för att 

underlätta planeringen. Reglerna är 8 personer per sällskap. Inge och Annika gör en lista på 

vad som behöver göras.  

Parcourbana/aktivitetsbana är inplanerad (mellan inhägnaden, agilityplanen och apellplanen) 

och bygget ska påbörjas.  

j. Utställning (Karin)   

Inget att rapportera. Alla utställningar är inställda, låg aktivitet på detta just området just nu. 

k. Ungdom (Linda och Isabell)  

Inget att rapportera. 

l. Kommunikation/IT (Patrik) 

Inbjudan till genomgång av hemsidan utskickad till alla nya. Två olika tillfällen. Vi behöver 

även presentera styrelsen med fotografier på hemsidan. Styrelsen får i uppgift att gå igenom 

hemsidan och återkoppla med feedback till Patrik.  

Styrelsen uppdrar åt Patrik att gå igenom hemsidan och ge förslag på vilken 

information vi behöver ha (ta fram en lista).  

 



  

 

m. Inomhushall (Erik)  

Inget att rapportera. 

n. Bruks-SM (Sara) 

De behöver ett svar från SBK senast i mitten av april om det blir eller inte blir av. SM-

gruppen ansvarar för att efterfråga ett sådant beslut och för att informera styrelsen om detta. 

o. Lydnad, Bruks, Nosework (Karin) 

Inget att rapportera.  

 

7) Övriga frågor 

a) Avtal och försäkringar (Sara och Mikael) 

Mikael har tittat igenom de avtal vi har. Inga avtal som löper ut i närtid. Men vi har en del 

åtaganden som vi bör vara uppmärksamma på när vi väl kommer igång med tävlingar igen.  

Avtalet för avtalsinstruktör behöver förlängas. HUS har lämnat synpunkter om att en 

procentuell del av kurserna ska vara ideella eller att var 10:e kurs ska vara ideell.  

Styrelsen uppdrar åt Sara att diskutera förlängning av avtal med avtalsinstruktör. 

Mikael får i uppdrag att undersöka med SBK om det finns uppgifter på genomsnittliga 

ersättningsnivåer för avtalsinstruktörer, för att se över upplägget framöver, på sikt. 

b) Planering diskussionsforum – klubbens ytor och lokaler 

Inge får i uppdrag att planera ett diskussionsforum, tar hjälp vid behov med tekniken.  

Info om detta på hemsidan och Facebook, onsdag 28 april.  

c) Ev övriga frågor 

Inget att rapportera. 

 

8) Kommande möten; även planering av medlemsmöte 

Nästa styrelsemöte är den 5 maj kl 18:30. Medlemsmöte planerar vi på nästa styrelsemöte. 

9) Mötet avslutas 

Sara tackade för visat engagemang och avslutade mötet. 

Vid pennan, sekreterare Ann Milton 

Justeras ordförande Sara Finnigan 

Justeras Patrik Öjhage och Mikael Berglund 

Detta protokoll har godkänts elektroniskt via mejl och saknar därför fysiska 

namnunderskrifter 


