
 
 
Protokoll styrelsemöte 2021-05-05, kl 18.30, Teams – Online  

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

Ej närvarande: Inge 

1) Mötet öppnas  

Sara öppnade mötet. 

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll - bilaga 1  

Genomgång av detaljeringsnivån på styrelseprotokoll, föregående protokoll var på en lagom nivå, bra 

att det framgår tydligt vad som beslutas.  

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. Läggs upp på hemsidan tillsammans med det tidigare 

protokollet. 

3) Korrespondens  

a) Championatpriser; Mail 2021-01-25  

Frågan har löst sig med Rilo Zoopermarket, vi får alla priser därifrån. 

b) Information om beslut från SBK DN; Mail 2021-03-24.  

Personer som är uteslutna av disciplinnämnden får inte delta i kurser, tävlingar, övriga aktiviteter, 

funktionärsarbete m.m och JBK är skyldiga att se till att de som finns med på listan från 

disciplinnämnden inte deltar i några aktiviteter som klubben står för.  

Styrelsen diskuterade vem/vilka som ska hantera denna information och hur ärendena ska hanteras 

av klubben.  

Beslutades att ärenden som kommer från disciplinnämnden ska skickas till medlemsansvarig för 

information och ev. åtgärd. Klubbens dataskyddsansvarige ansvarar för handlingarna, att de 

sparas säkert. 

c) SBK kongresshandlingar; Mail 2021-04-13  

Inga frågor kring detta. 

d) VB: Naturreservatet; Mail 2021-04-21  

Dialog med kommunen kring olika saker som rör naturreservatet pågår och har pågått under en tid. 

Kommunen är vidtalad att nuvarande situation vad gäller naturreservatet innebär ett problem för 

klubben. 

e) Förfrågan helgen 19-20 jun; Mail 2021-04-22  

Mejl från medlem, som önskar hyra anläggningen, troligen för privata kurser. Enligt mejlet rör det sig 

om ett träningsgäng med deltagare utifrån. Styrelsen beslutade om en ny hyrespolicy förra året, som 

bland annat innebär att vi inte hyr ut till konkurrerande verksamhet. Att ha ett läger är mer ok än att 



 
 
hyra för att hålla en kurs. Exempelvis hålls kennelläger inte för att gå med vinst. Hyresansvarig ska 

alltid vara en medlem. Viktigt att den som ansvarar för uthyrning är medveten om vad som gäller. 

Vi hyr inte heller ut planer, man får boka stugorna och då får man tillgång till planerna i mån av plats. 

Av policyn framgår redan att klubbens medlemmar alltid har företräde till lokaler och planer. 

Beslutar att vi förtydligar i uthyrningspolicyn att vi inte hyr ut till vinstdrivande verksamhet.  

f) Träning/tävling under hundförbudstiden; Mail 2021-04-22, 2021-04-25, 2021- 04-26  

Frågan har löst sig, länsstyrelsen har beslutat om undantag för träning/tävling under 

hundförbudstiden för hela länet, för alla SBK-klubbar i länet. 

g) SBK info; Mail 2021-04-28  

Via tävlingssektorn Småland. Information om vad nya styrelser ska tänka på. Vi har registrerat nya 

styrelseledamöter i Medlem Online. Alla frågor som rör bank är klara. 

h) Ev övrig ingående och utgående korrespondens  

Hunddagis 

Vaktmästaren har haft kontakt med hunddagiset kring hur vi tänker med lokalerna när de flyttar, om 

de behöver iordningställa något när de flyttar ut. Lokalen/ytan är inte uppsagd än, det är tre 

månaders uppsägningstid. 

Kommunen äger både baracken och burarna. Vi har fått information om att de ska ta med sina burar, 

men det är oklart vad som gäller för barackerna.  

Styrelsen ser inte att klubben har något behov av lokalerna, och rekommenderar preliminärt att 

kommunen återställer marken, men bordlägger frågan till nästa styrelsemöte. Någon eller några från 

styrelsen åker innan dess upp och försöker få tillgång till lokalerna, för att bedöma status. Frågan 

lyfts på kommande medlemsmöte för diskussion. 

Begäran om utbetalning 

Medlem äskar reseersättning - underlag för kostnader tillsammans med kvitto, resa tur och retur till 

Stockholm 4 gånger – enligt tidigare styrelsebeslut Karin meddelar vaktmästaren att detta är ok.  

Begäran om underlag 

Begäran om underlag av arbetsgivarkontroll från Arbetsförmedlingen, inför beslut om stöd. Vill ha in 

underlag på nya styrelsen och firmatecknare. Karin skickar in det konstituerande protokollet och 

även årsmötesprotokollet. 

4) Ekonomi (Karin)  

Genomgång av ekonomin, ackumulerat till och med april. Färre kurser jämfört med förra året. Lite 

högre intäkter för MH och MT jämfört med förra året. Lägre uthyrning av stugan jämfört med förra 

året. Medlemsavgifter i stort oförändrat mellan åren.  



 
 
Lönebidrag har betalats ut varje månad förra året, men i år har vi hittills inte fått ut något alls. Karin 

kollar med Maritha hur lönebidragen hanterats innan och om vi ska skicka in några uppgifter för att 

få ut det bidraget. 

Litet coronabidrag om 752 kronor.  

Hälften så höga kostnader hittills i år jämfört med föregående år på totalen. Avgifterna till SBK ska i 

år betalas in i höst (coronaanpassning) förra året betalades de in på våren. Förklarar ca 26 000 kr av 

skillnaderna mellan åren. Kostnaderna för köket ligger kvar tills vi vet vilket bidrag vi kan få från 

kommunen. 

Inget särskilt att lyfta vad gäller balansräkningen. 

Fråga från Karin, återbetalning av anmälningsavgifter som inte gått via Svipe. Vem hade hand om 

söndagens MH, Mikael tar reda på det, Karin behöver mejladresserna till berörda parter för att kunna 

betala tillbaka.  

5) Personal  

Vi har en person inne på arbetsträning, arbetar tre timmar per dag måndag tisdag och torsdag 

tillsammans med vaktmästaren. Fungerar enligt uppgift bra. 

6) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper  

a. Tävling (Linda) – bilaga 2  

Inkommet protokoll från tävlingssektorsmöte. Inget att tillägga. Avvaktar beslut om SM innan datum 

för KM fastställs. 

b. Agility (Isabell)  

Agilitymöte förra veckan. Diskussion kring vilka krav man ska ställa för att få utbilda sig till 

tävlingsledare inom agility. Isabell skickar in underlaget till styrelsen. 

Fråga gällande agilitysatsningen, vilka ska få gå denna satsning gratis och varför och vad man behöver 

göra för att få gå satsningen gratis?  

Styrelsen ser att det är önskvärt att vi kan fortbilda egna instruktörer för att föra kunskap vidare och 

som morot till de instruktörer som håller agilitykurser. Agilityinstruktörer som visat aktivitet den 

senaste tiden bör vara målgruppen. Fanns så vitt styrelsen vet tre aktiva instruktörer förutom de som 

ingår i Top Team satsningen, och budgeten är lagd utifrån att det rör sig om tre. 

Är endast dessa tre som hållit kurser de senaste två åren. De som får satsningen bör sedan hålla ett 

visst antal agilitykurser inom de kommande två åren. Satsningen är värd 6000 kr per deltagare. 

Förväntningarna förtydligas enligt nedan.  

Ska ha varit aktiv med kurser senaste två åren, och förbinder sig att hålla tre till fyra kurser de 

kommande två åren. Isabell förmedlar detta till Agilitysektorn.  

Sedan tidigare ligger en motsvarande fråga hos HUS, för att förtydliga kraven/förväntningarna på 

övriga instruktörer som erhåller fortbildning via klubben.  

 



 
 
c. Rally (Isabell)  

Vårens tävling är flyttad till hösten. 

d. Freestyle (Linda)  

Tävlingen blev inställd, annars inget att rapportera. 

e. RUS (Mikael)  

Förra helgen var det stökigt på MH:t på söndagen, mycket folk i rörelse (naturreservatsbesökare). 

Hundar som deltog på MH:t blev störda, av lösa hundar och människor. 

Det var även, i vart fall, en JBK-lydnadsgrupp (egen regi) som träffades på söndagen. 

Det är viktigt att underlätta för de verksamheter som genomför prov på klubben när restriktioner 

råder och vi nu inte får hålla så många MH:n.  

Styrelsen avser att förtydliga till medlemmar att respektera när vi har MH:n och kanske inte 

besöka klubben i onödan då.  

Nu till helgen är det MT (söndag) med samling 7.30 för tre hundar, tre vid lunch och tre efter lunch. 

Första start kl 8. Slutar vid 16. Risk att det blir lika illa då.  

Diskussion i styrelsen hur vi kan hantera problemen. Kan vi stänga av mer? Stänga av parkeringen? 

Parkeringsvakter? Vi får ”stänga” av parkeringen för besökare på så sätt att vi kan upplysa om att det 

pågår verksamhet och att de gärna får parkera någon annanstans. Södra planen plus skogen är de 

ytor som tas i anspråk vid MH/MT. Kan vi stänga av stigar med staket? Grindar för vägen.  

Mikael informerar RUS, som får lägga ut en blänkare på Facebook, och söka parkeringsvakter. Mikael 

kollar med vaktmästaren om förslag på hur vi kan göra och vilken utrustning vi har för att stänga av. 

f. HUS (Sara) – bilaga 3; Mail 2021-04-29(2 st)  

En del nya medlemmar i HUS.  

Två intresseanmälningar för avtalsinstruktörer.   

Formella krav för avtalsinstruktörer via SBK, är att man är utbildad inom SBK. SBK har även nätverk 

för sina SBK avtalsinstruktörer.  

Styrelsen diskuterade behovet, vi ser att klubben har behov av fler instruktörer och bedömer att det 

finns utrymme för två avtalsinstruktörer på klubben. Skulle även kunna motivera fler ideella att 

hålla kurser, framför allt kurser på valp- och grundnivå. Önskvärt om avtalsinstruktörer är SBK 

avtalsinstruktörer, eftersom det är en kvalitetsstämpel, och att dessa kan hålla mer kvalificerade 

kurser.  

Vi skulle behöva ha bättre koll på varför instruktörer inte håller kurser. Först när vi vet varför så kan 

vi vidta rätt åtgärder. HUS arbetar med att ta fram en lista över aktiva instruktörer.  

Sara kontaktar HUS och kollar om de har en rekommendation avseende avtalsinstruktör, och sen 

kontaktar Sara berörd instruktör för en diskussion. 



 
 
Det har noterats att avtalet med nuvarande avtalsinstruktör inte helt har tillämpats som avsett 

(ersättning per timme), styrelsen beslutar att förlänga avtalet men att förtydliga avtalet så att det 

stämmer med hur det har tillämpats i praktiken (debitering/ersättning per studietimme). Styrelsen 

uppskattar avtalsinstruktörens arbete mycket och är mycket tacksamma för hennes insatser för 

klubben, även med många ideella kurser också. 

g. Drag (Sara)  

Inget att rapportera. 

h. Tjänstehund/hund i människans tjänst (Ann)  

Inget att rapportera. 

i. Underhåll (Inge)  

Inge ej närvarande.  

j. Utställning (Karin)  

Inget att rapportera. 

k. Ungdom (Linda och Isabell)  

Inget att rapportera. 

l. Kommunikation/IT (Patrik)  

Patrik mejlar förslag på åtgärder/tillägg hemsidan till Sara. 

m. Inomhushall (Erik)  

Inget att rapportera. 

n. Bruks-SM (Sara)  

Inget att rapportera. 

o. Lydnad, Bruks, Nosework (Karin)  

Inget att rapportera. 

7) Övriga frågor  

a) Avtal och försäkringar (Sara och Mikael) – bilaga 4  

Sammanställningen har mejlats ut. Frågan bordläggs till nästa möte. 

b) Sammanfattning diskussionsforum klubbens ytor och lokaler – bilaga 5  

Frågan bordläggs till nästa möte. 

c) Planering fixardag (Inge) – bilaga 6  

Fixardagen 15 maj. De i styrelsen som kan får gärna komma. Framgår av bilagan vad som behöver 

göras.  



 
 
d) Ev övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

8) Kommande möten; även planering av medlemsmöte  

Planering av lokaler och ytor kommer behöva diskuteras där.  

Datum för medlemsmöte 16 juni via Teams. Linda lägger ut info om detta på hemsidan.   

9) Mötet avslutades 

 

Vid pennan 

Ann Milton, sekreterare 

 

Justeras ordförande Sara Finnigan,  

 

Justeras   Justeras 

Erik Sandell   Mikael Berglund 

 

Detta protokoll har godkänts elektroniskt via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 

 


