
  

Dagordning styrelsemöte 

2022-03-10, kl 19:00, Teams – Online 

Närvarande: Marianne, Karin, Frida, Mikael, Sara, Inge, Ann 

Frånvarande: Patrik, Erik 

1) Mötet öppnades 

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång föregående mötesprotokoll (bilaga 1) 

Den ej konstituerande delen. Inga synpunkter.  

3) Genomgång av verksamhetsplan 2022 (bilaga 2) 

Planering av vårens arbete utifrån verksamhetsplanen.  

Fixardagen 9 april. Info/kallelse om detta behöver läggas ut (facebook och hemsidan).  

Inge och Annika ska sätta sig innan och planera/lista vad som behöver göras. Tanken är att 

det ska vara kortare sysslor som blir klara under dagen. Samling kl 10. Ingen föranmälan 

krävs. Ok att anordna loppisen i samband med fixar-dagen.  

 

4) Korrespondens 

a) En förfrågan kring MH – en kennel som önskar anordna ett uppfödar MH.  

Marianne har vidarebefordrats till RUS-sektorn.  

b) Kultur- och fritidsförvaltningen,  

Bidrag till sommarlovsaktivitet 2022. Kostnadsfria och meningsfulla aktiviteter för barn 

under sommarlovet. Riktade mot Jönköpings prioriterade områden och landsbygd. Ansökan 

senast i början av april. 

 

c) Kul med Hund, kurs (Förfrågan studiefrämjandet)  

Marianne har pratat med ansvarig på  studiefrämjandet om detta. Det är en kurs på fyra 

tillfällen, som kommunen betalar. Fritidsförvaltningen betalar 5 000 kr till klubben och sen 

tillkommer ett projektstöd, summa oklar, men ungefär 1000 kr. Samt att varje deltagare 

betalar 200 kr, 6-8 deltagare. Så en kurs skulle ge ungefär 7000 kr till klubben. Det skulle 

enligt Studiefrämjandet inte krävas medlemskap i JBK av barnen. Lite oklarheter kring vilka 

försäkringar som gäller på vilket sätt för detta (Studiefrämjandet, SBK, egna 

hemförsäkringar/drulleförsäkringar, hundägarnas egna försäkringar, både hemförsäkringar 

och veterinärvårdsförsäkringar).  

 

Styrelsen bedömer att försäkrings- och ansvarsbiten inte är tillräckligt tydlig för att vi ska 

kunna ställa oss bakom detta i dagsläget varför styrelsen beslutar att avstå erbjudandet denna 

gång. Marianne återkopplar till Studiefrämjandet. 

 

5) Ekonomi (Karin) 

Karin gick igenom januari och februari. Klar förbättring av försäljning köket jämfört med 

samma period förra året. Även klar ökning av intäkter från avtalsinstruktörer (kurser från 

Studiefrämjandet. Agilitysatsningen har kommit in nu i januari men avser förra året.  

 

50 000 kr har kommit in för SM, en tredjedel av detta tillfaller JBHK, resten ska fördelas till 

andra deltagande klubbar.  

 

 



  

 

 

Vi får inga bidrag för köket, eftersom vi fick beslut om att vi fick bidrag först efter att köket 

var klart. Vi har fortfarande mycket pengar i kassa, men det är inte rätt läge att göras något 

annat med de pengarna just nu, t ex placera dem, givet världsläget.  

 

6) Personal 

Annika börjar arbeta halvtid på måndag, 8-12. Klubben har fått förfrågan om att ta emot en 

person som ska göra samhällstjänst, 180 timmar. Annika och Inge ska träffa personen nästa 

vecka, och diskutera vad som behöver göras. Vi lämnar till Annika och Inge att bestämma hur 

detta löses på bästa sätt, drar igång om ungefär en månad. 

   

7) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

Generell info – sektorerna har traditionellt varit väldigt självstyrande på klubben. Önskemål 

finns om mer kontakter mellan sektorerna och styrelsen, exempelvis att vi som är 

kontaktpersoner kan försöka delta vid något möte.  

 

a) Tävling (Frida)   

Inget att rapportera. Frida skickar ett presentationsmejl, som ny kontaktperson för tävling, 

informerar om att hon vill ha protokoll från deras möten. Sektorn arbetar för närvarande 

endast med samordning av tävlingar, ingen information om de olika grenarna, den får man 

under de olika arbetsgrupperna.   

i) Arbetsgrupp - Agility (Sara)  

Inget att rapportera. Finns tankar på en fortsättning på agilitysatsningen, styrelsen kommer 

diskutera det senare i år. 

 

ii) Arbetsgrupp - Rally (Sara) 

Inget att rapportera. Kommer vara med på Prova-på dagen.   

 

iii) Arbetsgrupp - Freestyle (Frida)  

Freestyle kommer inte kunna vara med på Prova-på dagen på grund av sjukdom hos hund. 

 

iv) Arbetsgrupp - Lydnad, Bruks, Nosework (Karin) 

Karin har hand om Nosework på Prova-på, behöver tillgång till fordon/lokal. Tar en kontakt 

med Anne-lie kring detta.   

 

b)   RUS (Mikael) 

Finns en färdig plan på antal MH och MT under året. 4 MH och 1 MT under våren, 4 MH och 

1 MT under hösten. Det är max vad sektorn och klubben klarar av. Finns fortfarande luckor 

på vissa positioner (testledare, figuranter) även för vårens. Två nya figuranter utbildade som 

går bredvid 7-8 maj för att bli säkra i rollen. Beskrivare/domare tillsatta för de flesta. MH och 

MT är Jönköpings brukshundsklubb väldigt kända för att göra på ett bra sätt, det ska vi vara 

rädda om, den erfarenhet som finns i RUS-gruppen. Beskrivare/domare är en bristvara, även 

testledare behöver vi ta från andra klubbar. Tar mycket tid att jaga rätt på folk.    

 

c)   HUS (Sara)  

HUS har tappat Ulrika i sektorn, hennes arbetsuppgifter i sektorn fördelas ut på övriga 

medlemmar.   

 

 



  

 

 

d)  Drag (Marianne) 

Inget att rapportera. Klubben är med i draghundssportsförbundet men vi har ingen aktiv sektor 

just nu. Vi har några ekipage med licenser (3-4 st). Stor potential i detta område, många 

intresserade, hade 64 intresseanmälningar innan pandemin, men vi behöver folk som kan 

engagera sig i sektorn. Inga organiserade möten, kan vi starta upp med ett intressemöte/kväll, 

samla ihop folk som skulle vilja engagera sig. Föredrag/föreläsning? Info ut till alla 

medlemmar att anmäla intresse alternativ att vi skapar ett arrangemang som folk kan anmäla 

sig till och den vägen fånga upp folk. Vet vi någon som skulle kunna komma och berätta om 

detta. Marianne är med i Vetlanda Eksjö dragklubb, kollar med dem om det finns 

intresse/möjlighet att komma och hålla ett föredrag.  

 

e)  Tjänstehund/hund i människans tjänst (Ann) 

Tjänstehund deltar på öppet hus med en monter, två personer med hund i bas kommer det bli, 

inget prova-på, bara information och demonstration av utrustning. Eventuellt kommer även ett 

hundbefäl upp och informerar om utbildningar. Missing People Jönköping kommer vara med 

och informera om sin hundverksamhet.  

 

f)   Underhåll (Inge) 

Möte på söndag med hallgruppen. Vi gör inget med stugan, den får vara kvar men att vi inte 

lägger några pengar på att underhålla den, att vi ser framåt i stället. Så arbetsdagen kommer 

att bli utanför stugan, inhägnaden och en parcourbana. Mikael och Erik är med från styrelsens 

sida. Det finns företag som bygger hallar/stall, som vi kanske inte undersökt innan, och som 

vi kan ta in offerter från.   

 

g)   Utställning (Karin) 

Klubben ska ha en inofficiell utställning i maj. 60 deltagare som max, just nu är det 70 

anmälda, så den är full. Lång framförhållning om klubben framöver vill anordna officiella 

utställningar.  

 

h)  Ungdom (Frida och Sara) 

Inget att rapportera.  

 

i)   Kommunikation/IT (Patrik) 

Utgick då Patrik inte närvarade. Joachim var med på förra styrelsemötet. 

 

j) Inomhushall (Erik) 

Utgick då Erik inte närvarande. Se även i) Underhåll.   

 

1) Övriga frågor 

a) Styrelsen har fattat beslut om höjd ersättning med 40 kr i timmen till 480 kr per 

studietimme alt 600 kr per hel timme, inkl moms, retroaktivt från om med 1 januari för en av 

våra avtalsinstruktörer. Den andra har vi precis slutit ett treårigt avtal med, där vi redan 

hanterat ersättningen. 

  

b) Förfrågan om att anordna loppis på Öppet hus/Prova på 19 mars – styrelsen anser att det är 

bättre att ha detta i samband med fixardagen i stället, för att sprida aktiviteterna mer. Ann 

förmedlar den informationen.  

 

c) Marianne avser att försöka vara uppe en stund på Prova-på dagen den 19 mars.  



  

 

 

 

2) Kommande möten; även planering av medlemsmöte 

6 april digitalt styrelsemöte kl 18:30. 

4 maj fysiskt styrelsemöte. Vi siktar på att ha 2 av 3 styrelsemöten digitalt, 1 av 3 

styrelsemöten fysiskt. 

 

Förslag att kombinera fixardagen 9 april med prisutdelning.  

 

Medlemsmöte senare i maj, styrelsen tittade på den 19 maj för fysiskt medlemsmöte kl 18:30 

på klubben. Ann ber Joachim lägga in en bokning på det. Carina har bokat stora stugan, Ann 

kollar med henne om hon kan lösa teorin utan att vara i stora stugan (lilla stugan eller ute).   

 

3) Mötet avslutas 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton    Marianne Lindblom, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Frida Weiler Hagelin 

   

 


