
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 

2021-11-03, kl 18.30 Häggeberg 

Närvarande: Sara, Ann (Teams), Karin, Inge, Erik, Mikael, Patrik,  

1) Mötet öppnas 

Sara öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Återkoppling på ett par punkter från föregående möte gällande bokning av lokaler, i övrigt 

inga synpunkter på föregående mötesprotokoll. Ann lägger upp protokollet på hemsidan.  

3) Korrespondens 

a) Intresseanmälan Jönköpingsfestivalen – mail 2021-10-05 

Om klubben är intresserad av att vara med, kan vi skicka det vidare till någon eller några 

sektorer. Festivalen är sista helgen i maj, en möjlighet för klubben att visa upp sin 

verksamhet. Styrelsen ger Patrik i uppdrag att undersöka detta vidare.  

 

b) Jönköpings Brukshundklubb ”Kan ej redigera sektor” – mail 2021-10-07 

Mejl angående behörighet att redigera på hemsidan. Styrelsen håller med om att 

informationen kring detta kunde varit tydligare men håller även med IT om behovet av att 

begränsa behörigheter till hemsidan. Då det inte går att styra behörigheterna till enskilda sidor 

är det inte lämpligt att andra än IT och kommunikationsgruppen har behörigheter, övriga får 

skicka in det material som man vill ha publicerat till IT. Information om hur man uppdaterar 

respektive sida på hemsidan har gått ut.   

 

c) Avslut hunddagis – mail 2021-10-14 

Kommunen har sagt upp hunddagiset, klubben har fått förfrågan om intresse av att ta över 

bodar och rastgårdar. Klubben behåller rastgårdar och byggnader utan kostnad.  

 

d) Föreläsning eller studiebesök – mail 2021-10-27 

Förfrågan om intresse att ha studiebesök eller föreläsning från Djurum smådjurskrematorium 

(Stigamo, Jönköping). Styrelsen, som avböjer, ger Sara i uppdrag att kontakta företaget, 

med kopia till HUS, och ev erbjuda företaget att  sätta upp information om sin 

verksamhet på klubbens anslagstavla.  

 

4) Ekonomi 

a) Genomgång av ekonomi 

Resultat till och med oktober. Köket går bättre jämfört med föregående år. Avtalsinstruktörer 

likaså. Ideella instruktörer ligger i stort sett som föregående år. Saknas en del intäkter som 

ännu inte kommit in avseende både MH/MT och rallylydnad.  



 

 

 

Agilitysatsningen har bokats om till eget konto. Förfrågan har inkommit om möjligheten att få 

kvitto på inbetalning avseende agilitysatsningen, i så fall hör man av sig till kassören. En del 

intäkter saknas fortfarande, till exempel hunddagiset. Bingolottokalendrar brukar hanteras av 

vaktmästaren, kassören kontaktar henne och frågar kring årets försäljning.  

Städning och renhållning ska bokas om till Stuga- anläggning-sopor. Även en del andra 

konton som troligen inte behöver användas, styrelsen ser över det i samband med kommande 

budgetarbete inför budget 2022.  

170 000 kr budgeterat för inhägnad och planer, det är ännu inget gjort med detta, så därav att 

dessa pengar ligger kvar oanvända.  

Sammanfattningsvis ligger vi bra till vad gäller ekonomin så här långt på året.  

b) Planering av budgetmöten 

Budgetarbetet ska påbörjas, diskussion i styrelsen hur vi lämpligast lägger upp arbetet. Bra 

om styrelsen kan stötta sektorer som önskar det i budgetarbetet. Vi har begärt in förslag 

(preliminär budget) från alla sektorer senast 15 november. HUS har redan skickat in budget 

och verksamhetsplan för kommande år.  

Beslutades att styrelsen har ett extra styrelsemöte för att diskutera sektorernas underlag 

24/11 kl 18:30. Efter det mötet kan vi sedan bjuda in sektorer för vidare diskussioner.  

Styrelsen kommer under 2022 undersöka möjligheterna att ta fram instruktioner för sektorerna 

som stöd för deras budgetarbete. 

5) Personal 

Förfrågan från Anticimex om det finns intresse av att få en brandskydds- och HLR-utbildning, 

framför allt vaktmästaren som är aktuell. Finns redan styrelsebeslut på att sådan utbildning 

ska anordnas, det har dock inte hittills blivit av på grund av pandemin. Styrelsen ger Mikael i 

uppdrag att tillsammans med Annika se över lämpliga datum och möjliggöra för andra 

att anmäla sig. Viktigt att vaktmästaren men även instruktörer går framför allt HLR-

utbildningen.  

Klubben har två brandsläckare varav en pulver- och en kolsyresläckare. 

Vaktmästaren har mycket ensamarbete, hur säkerställer vi säkerheten, kring till exempel 

maskiner och liknande? Hur hanterar vi de sociala bitarna? Kan vi arbeta mer för att få in fler 

personer på praktikplatser? En arbetsmiljöfråga som vi behöver hantera, särskilt i och med att 

hunddagiset försvinner. Styrelsen ger Inge i uppdrag att ta en diskussion med 

vaktmästaren kring möjliga lösningar.  

 

 

 

 

 



 

 

 

6) Genomgång från möte med diskussionsgrupp – användning av klubbens ytor och 

planer; framtagande av utkast till beslut 

Många har behov av tillgång till södra planen. Agility har inkommit med önskemål om 

tillfällig flytt av agilityplanen till södra planen på grund av behov av en plan plan. IGP är 

också beroende av samma plan, eftersom det är den enda planen som är tillräckligt stor för 

verksamheten, viktigt med en plan plan för att minska risken för skador på hundar och 

figuranter. Även MH/MT har behov av södra planen på grund av närhet till dessa banor och 

ser inte att det är möjligt att ha agilityplan precis jämte på grund av behov av att ha en neutral 

yta jämte MH/MT-verksamhet.  

Det förslag som mötet kom närmast till en kompromisslösning kring var att möjliggöra en 

prövoperiod med byte av plan under sommaren. Agility har planerat in två tävlingar till nästa 

år, 28-29 maj och 3-4 september och önskemål är då att låta hindren/banan få stå kvar på 

södra plan mellan dessa tävlingar för att testa byta av plan för agilityn. Men att hindren vid 

behov (gräsklippning, IGP) kan plockas undan. Prövoperioden ska sedan utvärderas, innan 

slutligt beslut fattas kring tillgång/fördelning till planer. Styrelsen ger Ann i uppdrag att ta 

fram förslag på beslutsformulering till medlemsmötet. 

Några förslag på långsiktiga lösningar framkom också, dels att jämna ut planen jämte stugan 

(lättare att komma åt med lastbil jämfört med nuvarande agilityplan. Det andra alternativet är 

att dränera och delvis hägna in med plank den yta som ligger jämte södra plan, och nyttja den 

som en permanent agilityplan. Dessa förslag kommer utredas under 2022.  

7) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

a. Tävling 

Inget att ta upp.  

b. RUS  

Inget svar från RUS på mejlet avseende uppdatering av information på hemsidan. När det 

gäller förtur till MT eller MH måste man vara medlem eller stödmedlem, det finns inga krav 

på att man ska tävla för klubben. Bra om samtliga sektorer har medlem som har 

tittarbehörighet i medlemsregistret. Mikael påminner RUS om lista för förtjänsttecken 

avseende arbete kopplat till RUS. 

 

c. HUS 

Lista för förtjänsttecken inkommen från HUS, vidareförmedlas till Isabelle för hantering 

innan nästa styrelsemöte.  

 

d. Drag 

Inget att ta upp. 

 

 

 



 

 

e. Tjänstehund/hund i människans tjänst 

Sektorssidan är nu uppdaterad med bilder och information om verksamheten. 

f. Underhåll  

Nytt godkänt brunnslock införskaffat. 

g. Kommunikation 

Finns för närvarande ingen aktiv kommunikationsgrupp på klubben. Styrelsen ser att det är 

viktigt att vi diskuterar hanteringen av kommunikationsfrågor långsiktigt, då kommunikation 

är viktigt. Hur bygger vi upp en ny kommunikationssektor, eller hur ska klubben hantera sin 

kommunikation, både strategiska och operativa frågor?  

 

8) Övriga frågor 

a. Förfika med styrelsen 

Förslag att bjuda in på förfika/mingel med representanter från styrelsen innan styrelsemöten, 

förslagsvis från 17:30, med ett par styrelsemedlemmar på plats ungefär en timme innan 

styrelsemötet för att fånga upp synpunkter mm, om de vill att man ska ta upp något på 

kommande styrelsemöte. En möjlighet att föra fram synpunkter till styrelsen.  

 

Sara har även fått mycket positiv feedback från de dialogmöten/diskussionsmöten vi haft 

under hösten, det finns ett behov av att få framföra synpunkter.  

 

Beslutades att införa förfika med styrelsen från och med nästa ordinarie styrelsemöte. 

Ska även läggas upp som information/nyhet på hemsidan ungefär en vecka innan styrelsemöte 

samt informeras i facebookgruppen. Den/de från styrelsen som deltar lägger ut information 

om detta på facebook/hemsidan.  

 

b. JBK-bibliotek 

Beslutades att inrätta ett bibliotek på klubben, med möjlighet att låna böcker. Styrelsen 

uppdrar åt Patrik att tillsammans med vaktmästaren undersöka detta.  

c. Årets Häggebergare 

Styrelsen uppdrar åt Sara att kontakta Linda för att efterfråga nomineringar på Årets 

Häggebergare (info på hemsidan och facebook).  

d. Jultallrik/julfest 

Förslag på julfest/jultallrik för de som engagerat sig som funktionärer under året, varit aktiva 

under året. Styrelsen som bjuder in till detta. Styrelsen uppdrar åt Sara att undersöka 

möjligheterna. Detaljer och förslag på datum hanteras i WhatsUp-gruppen. 

 

 

 



 

 

e. Pott för medhjälpare 

Kassören frågade om pott till utbildning eller reseersättning till medhjälpare. HUS är 

ansvarigt. Finns inget beslut kring pott för medhjälpare liknande den som finns för 

instruktörer. Medhjälpare får ta del av t.ex läger, utbildning och erbjudanden från HUS som 

riktar sig till både instruktörer och medhjälpare.  

 

9) Kommande möten; planering av medlemsmöte, kallelse och underlag 

Medlemsmöte 4 december kl 10:00, styrelsen samlas kl 9:00. Kallelse anslås på klubben efter 

kvällens styrelsemöte.  

 

Möjlighet att vara med Online undersöks med IT. Obligatorisk anmälan för de som är med 

online, för att kunna rösta.  

 

Styrelsen uppdrar åt Ann att förbereda en dagordning, med förslag till beslut som bilaga. 

Prisutdelning till KM ska också ingå i dagordningen.  

 

Valberedningen   ska lägga fram ett förslag på ny styrelse senast 15 november.  

 

Det behövs sekreterare till medlemsmötet då Ann anmält förhinder. Sara frågar Linda om 

detta.  

 

10) Mötet avslutas 

Sara tackade för mötet och avslutade.  

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton, sekreterare   Sara Finnigan, ordförande 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Patrik Öjhage 

 

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 

 


