
  

Protokoll styrelsemöte 

2021-08-18, kl 18.30, Teams – Online 

Närvarande: Sara, Ann, Linda, Karin, Mikael Ström (adjungerad) för punkt 7) Uppdatering 

Bruks-SM, Inge, Erik, Isabell, Mikael, Patrik 

 

1) Mötet öppnas 

Sara öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Inledde med punkten 7) Uppdatering Bruks-

SM 

2) Planering av medlemsmöte  

Genomgång av dagordningen för medlemsmötet.  

Ann anmäls som sekreterare på medlemsmötet och lägger ut dagordningen på hemsidan minst 

sju dagar innan medlemsmötet.  

Linda undersöker vem det var som anmälde intresse på senaste årsmötet att ingå i 

valberedningen och kollar om personen fortfarande är intresserad och kan väljas in i 

valberedningen på medlemsmötet. Vid fortsatt intresse ska dagordningen kompletteras med 

val av valberedning.  

11a ska bort.  

Linda skickar ut mejl till alla grupper/sektorer om att de förväntas hålla en kort information 

om vad som hänt i gruppen/sektorn senaste tiden.  

Styrelsens informationspunkter: 

- Användning av klubbens ytor och lokaler. Vi kommer inte att ta upp det som en 

beslutspunkt, utan som en informationspunkt, fråga om medlemmarna vill att det ska 

tas upp som en beslutspunkt på ett medlemsmöte eller på ett  årsmöte. 

- Planerar för ett nytt sektorsmöte. Vi ser ett behov av detta, nu när vi släpper på fler 

och fler Covid-restriktioner och vi även tappar intäkter pga att hunddagiset flyttar. 

Med representanter från alla sektorerna. Förslag torsdag 30/9 18:30 på klubben. Ett 

par representanter från styrelsen kan vara med, men hela styrelsen behöver inte 

närvara.  

Vi skriver ut dagordning för medlemsmötet och budget/uppföljning och lägger det på klubben 

i samband med medlemsmötet. 

 

 

 

 

 



  

 

3) Ekonomi (Karin) 

Genomgång av ekonomin till och med juli. Köket uppvisar stor skillnad både mot föregående 

år och mot budget men det är normalt i och med att vi inte hunnit ha så mycket verksamhet 

med fikaförsäljning än. Avtalsinstruktör ligger högre än budget medan ideella instruktörer 

ligger lägre och vi tror inte att den posten kommer att nå budget.  

Omsättningen ligger därmed lite lägre både än föregående år och mot budget, för perioden.  

Mer kostnader än budgeterat för avtalsinstruktör vilket beror på mer verksamhet.  

Agility Topteam, som i budget låg under styrelsen ligger nu under egen post.  

Diskussion kring hedersmedlemmar och hur engagerade medlemmar kan uppmärksammas  

Kommunen behöver ta nämndbeslut på stöd för köksrenoveringen, så vi får avvakta. Tills vi 

vet om vi kan minska kostnaden och med hur mycket ligger den i sin helhet kvar på kontot. 

Resultatet exklusive köket är för perioden till och med juli ca 30 000 kr minus.  

Klubben behöver köpa in två nya skul till IGP. Ungefär 3800 kr för två. Kostnaden läggs på 

Underhåll. 

Karin kollar om vi kan placera delar av vårt sparkonto i räntebärande fond eller liknande, för 

bättre avkastning. Samtidigt ser vi att vi har stora behov i verksamheten, av att renovera 

lokaler m.m. 

4) Planering av sektorsmöte 

Förslag torsdag 30/9 18:30 på klubben. Ett par representanter från styrelsen kan vara med, 

men det är inte ett måste att hela styrelsen deltar. Med representanter från alla sektorerna. 

5) Avtal Globgro  

Mikael har läst igenom avtalet, det ser bra ut, dock saknas hur många robotgräsklippare som 

avses, men det är inte avgörande. Ett förmånligt avtal för klubben. Vi betalar inget för 

robotklipparna utan företaget betalar oss från 2022 och 3 år framåt för att använda våra ytor 

som testytor. Klubben ansvarar för elslingor. Vi planerar för ett möte på klubben med 

företaget, tillsammans med vaktmästaren, Mikael och Inge kan vara med från styrelsen, för en 

genomgång, inklusive diskussioner kring vilka planer som kan vara aktuella för 

robotgräsklippare.  

Sara skickar mejl med kontaktuppgifter för vidare kontakt och inbokning av möte. 

6) Utseende av ny medlemsansvarig 

Clara har meddelat att hon inte längre kan vara medlemsansvarig. Patrik tar över den 

uppgiften, och kollar av med Clara för överlämnande. Patrik tar även frågan kring 

hedersmedlemmar och kollar upp den.  

 

 

 



  

7) Uppdatering Bruks-SM 

Mikael Ström, SM-general, informerar styrelsen. Summering var vi befinner oss och 

information om nästa helg. Fredag – söndag, fördelat på två klubbar, JBHK ansvarar för 

skydd och sök. Vi behöver få ut information på klubbens medier om att klubben kommer vara 

stängd för besök och aktiviteter under fredag – söndag, endast personer med anknytning till 

SM tillåts. Samma text kan även med fördel anslås uppe på klubben snarast. Ann tar fram 

förslag på text. 

Fredag veterinärbesiktning och invigning. Platsliggning och uppletande på klubben. Lördag 

inte så mycket aktivitet, lydnad för skyddshundarna. Söndag sökhundars lydnad och 

skyddshundars planlydnad. Kommer ske livesändning under söndagen.  

Det finns risk för att folk kommer försöka komma och chansa och dyka upp. Alla funktionärer 

och tävlande kommer få bevis för att kunna få åtkomst till till exempel parkering m.m. 

Vi valde att inte ta emot publik, för att ha ett Covidsäkert arrangemang, och flytten från en 

stor yta till två små lokalklubbar gör att det inte är möjlighet att ta emot besökare. Kommer bli 

funktionärer som tar emot och kontrollerar inkommande bilar.  

Vore bra om kommunen kan upplysa om att det inte kommer att vara möjligt att parkera på 

JBHK för besök till naturreservatet. Inge tar detta tillsammans med vaktmästaren.  

Varje tävlande får ha med en person som publik. Den informationen har gått ut på SBK 

Tävling, till alla ekipage.  

Matfrågan är löst. Vi har fyra till fem tävlingssekreterare uppe på klubben under fredag – 

söndag.  

FS kommer ner till Jönköping för möte under SM-helgen, uppdelade på JBHK och 

Skillingaryd (Atilla). Kjell Svensson avslutar sin centrala SBK-karriär då. Kommer ske en 

enklare avtackning på söndagen, inofficiellt, med en blomma, i samband med prisutdelningen 

på söndagen, omkring kl 16. Mikael skickar totala tidplanen för SM.  

Får vi frågor eller önskemål om att hjälpa till vidarebefordrar vi dem till Mikael. 

En del fakturor har börjat komma in, kostnader som ska fördelas på tre klubbar. Karin har koll 

på det.  

8) Planering av kommande styrelsemöten 

Förslag kort styrelsemöte inför medlemsmötet. En timme innan medlemsmötet, dvs. kl 9.00, 4 

september.  

Nästa ordinarie styrelsemöte 6/10, därefter 3/11 och 1/12. 

Nästa medlemsmöte bör ligga i mitten eller slutet av november.  

 

9) Övriga frågor 

Inge anmälde två övriga frågor. 

En kennel som vill låna sökrutan en av dagarna 23-24 september (torsdag-fredag).  



  

Styrelsen beslutar att detta är ok, Inge tar detta med vaktmästaren och vidareförmedlar 

informationen.  

Inge undrar om vi ska boka upp tävlingar för 2022 och 2023 redan nu. Styrelsen beslutar att vi 

lägger in preliminärt i kalendern och ber att få återkomma närmare inpå. Inge vidareförmedlar 

den informationen till berörda. 

 

RUS har lagt sina MH och MT för 2022 redan nu. På grund av brist på figuranter kan vi inte 

hålla fler, vilket är synd, för det är ett högt tryck på både MH och MT. RUS kollar upp 

möjliga utbildningar för figuranter, men problemet är bristande intresse. 

10) Mötet avslutas 

Sara avslutade mötet 

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton, sekreterare   Sara Finnigan, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Erik Sandell 

 

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 

 


