
 

Protokoll styrelsemöte Jönköpings Brukshundklubb  

  
2022-04-06, kl 18:30, Teams - Online  
Närvarande: Mikael, Patrik, Ann, Marianne, Erik, Frida, Inge 
Frånvarande: Karin, Sara 
 
1) Mötet öppnas  
Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2) Genomgång av föregående mötesprotokoll  
Vi gick igenom föregående mötesprotokoll, det är justerat och ligger publicerat på 
hemsidan. Protokollet läggs till handlingarna. 
 
3) Korrespondens  
a) Se bifogade mejl  
 
Hallgruppen – behöver styrelsens input hur de ska gå vidare. Styrelsen 
diskuterade olika möjligheter framåt. En fråga som uppkom är om vi utrett 
behovet tillräckligt? Har vi utrett tillräckligt vilka ytor vi behöver till olika saker, 
hur stora mått vi behöver ha för olika aktiviteter? Vi skulle behöva mer 
information/tydligare underlag på hur stora mått vi behöver, hur mycket 
toaletter, hur stora lektionssalar, hur stora träningsytor, hur stora läktare. En 
behovsanalys behövs i grunden, för att sen kunna gå vidare och skissa på olika 
alternativ. Vad är minimibehov för att klara en bra verksamhet och vad är mer bra 
att ha, men som vi kan klara oss utan? Om vi tänker att vi vill kunna hålla tävlingar 
inomhus, behöver vi ta hänsyn till det vad gäller måtten. 
 
Styrelsen planerar för att kontakta sektorerna med frågor kring detta, vilka behov 
de har via ett webbformulär, t ex frågor till HUS och Tävling hur många toaletter 
som behövs, till Agility och Lydnad, Rally mfl. vilka mått som behövs för att kunna 
hålla inomhus tävlingar. Frida ordnar ett Googledokument och alla i styrelsen 
lägger in förslag på frågor, så går det ut till sektorerna sen. Och sen kan vi ta upp 
det på kommande sektorsmöte också. 
 
Miljö- och hälsa 
Vi har skickat in svar på kommunens frågor, våra svar är emottagna och de 
kommer återkoppla.  
 
Agility 
Agility har fått tillåtelse att tillfälligt byta plan till södra plan under sommaren. De 
har sagt att de vill dela av planen med ett nät och de vill/kan inte ta bort alla 
hinder en gång i veckan, för gräsklippning, utan kan göra detta max varannan 
vecka.  
 
Beslutet är formulerat så att de ska plocka bort hindren vid behov, och vaktis 
bedömer att behovet är gräsklippning minst en gång per vecka under sommaren, 
ibland två gånger per vecka. Ann förtydligar vad som gäller i ett styrelsebeslut 
(bilaga). Klubben har ett avtal med ett företag som har robotgräsklippare, vi har 



 

dock inte lovat exakt vilka planer de ska ha, så agility/södra plan behöver inte ta 
hänsyn till detta.  
 
Skadedjur/diskmaskin 
Ny diskmaskin på plats, vaktis bytte den mot en väl fungerande maskin, via 
kommunen. Anticimex har varit uppe och satt ut fällor under husgrunden, och det 
har inte varit några skadedjur inne sen dess, och inga spår efter dem heller. 
Tillräckligt tätt i köket så det kan vara att dörrar stått öppna, och de smitit in den 
vägen.  
 
Ledarutveckling steg 1  
Hålls på klubben, för blivande instruktörer, medhjälpare etc.  Marianne är anmäld 
till denna. 
 
Riktlinjer för barn och ungdomsidrott 
För kännedom, inget som vi behöver ta tag i. 
 
Ukraina och Swish 
Vi har inte vetskap än om hur mycket som kom in den dagen. Vi kollar upp det 
med Karin.  
 
Brev angående inlägg på FB 
Genomgång av inläggen och mejlet. Möte med personen i fråga den 19 februari 
(ordf. och två övriga ledamöter, tidigare ordförande i styrelsen, deltog). 
Facebookinläggen släpper vi, alla inlägg och kommentarer är bortplockade av 
personen i fråga, de behöver vi inte hantera vidare. Vi kommer förtydliga på 
medlemsmötet den 19 maj vilka regler vi har för Facebook och hur gången är, att 
vi har administratör och moderatorer som försöker ha koll på och hanterar inlägg.  
 
När det gäller mejlet är det en annan sak, eftersom det strider mot SBKs policy. 
Mejlet sparas och vi kommer ta upp situationen på medlemsmötet, i samband 
med den informationen (generell diskussion, inte det specifika mejlet). Styrelsen 
beslutade att vi inte går vidare med en skriftlig varning utan att den muntliga 
tillsägelsen räcker. 
  
4) Ekonomi  
Karin deltog inte, men har lämnat input till mötet. Ekonomin ser bra ut. 
 
5) Personal  
Information från Försäkringskassan att vi ska svara in på hur vaktis ska kunna 
återgå till full tjänst. Styrelsen beslutade att överlåta till vaktis att bestämma hur 
förslaget på arbetsträning ska utformas. 
 
6) Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper  
 
Sektorer:  
a) HUS (Sara)  
Genomgång av protokollet från senaste HUS-mötet.  
 



 

Facebooksidan - är rätt personer administratörer på Facebook-klubben sida? – 
frågan under utredning, Patrik och Ann tar detta med Joachim. 
 
Hantering av olyckshändelser – en incident på en kurs, en ung retrieverhane 
hoppade upp på en annan kursdeltagare, skallade henne i hakan, tandläkarbesök, 
två tänder var spruckna men personen behövde inte sys. HUS vill ha återkoppling 
hur vi i styrelsen beslutar hur den här typen av händelser ska hanteras. Finns via 
SBK ett formulär där man beskriver händelsen och skickar in. Vi behöver ha 
rutiner vid incidenter, framför allt att alla vet var man kan hitta information för 
detta. Och viktigt att det finns formulär eller blanketter som går att fylla i manuellt 
på klubben. Den här olyckan är hanterad, försäkringsbolagen är underrättad.  
 
Patrik skriver ihop en kortare instruktion hur vi hanterar incidenter.  
 
SBK har en försäkring, och även ett skadeanmälansformulär, som täcker skador 
om kursdeltagare är medlem. Det är därför det är så viktigt att alla instruktörer 
kontrollerar medlemskap. Medlemsregistret har varit lite rörigt men nu blivit 
bättre med det nya. Patrik ska ta fram en liten instruktion för hur instruktörer kan 
kolla medlemskap online.  
 
b) RUS (Mikael)  
Fortsatta utmaningar att hitta funktionärer. Se punkten övrigt nedan. 
 
c) Utställning (Karin)  
Utgick då Karin inte var med på mötet.  
 
d) Kommunikation/IT (Patrik)  
Planerar för ett möte med Joachim och Ann, kring informationsflödet både på 
Facebook och hemsidan, och hanteringen med nya hemsidan.  
 
e) Tjänstehund (Ann)  
Inget att ta upp. 
 
f) Tävling; Lydnad, Bruks, Nosework (Frida/Karin)  
Inget att ta upp. 
 
Arbetsgrupper:  
g) Agility (Sara)  
Inget att ta upp. 
 
h) Rally (Sara)  
Inget att ta upp. 
 
i) Freestyle (Frida)  
Inget att ta upp. 
 
j) Drag (Marianne)  
Inget att ta upp. 
 
 



 

k) Underhåll (Inge)  
Se information om fixardagen nedan. 
 
l) Inomhushall (Erik)  
Se korrespondens ovan.  
 
m) Ungdom (Frida & Sara)  
Inget att ta upp. 
 
7) Övriga frågor  
a) Brev till kursdeltagare om vikten av att vara medlem vid kurs 
Bättre om det kan framgå redan när man anmäler sig till kurs. Ann kollar med 
Studiefrämjandet om det är möjligt att få till en sådan information i en ruta som 
den som anmäler sig får klicka i, för att bekräfta att man tagit del av 
informationen.  
 
b) Kränkningar/missnöje- vilken tröskel bör vi i styrelsen ha?  
Se korrespondens ovan. 
 
Övriga beslut 
Inge fixar lista på vad som ska göras, Ann lägger ut det på Facebook/hemsidan.  
 
Vad ska vi ordna till de som fått utmärkelser och hedersmedlemmarna.  

• Årets Häggebergare, Anne-lie Andersson och Carina Brissman, ska ha T-shirts 

som behöver beställas, finns det på klubben. Inge tar det med Annika.   

• Förtjänsttecken (finns på klubben), diplom – Marianne kollar med Sara.  

Twistpåse – Frida 

RUS  

15 maj – MT och det har varit svårt att få tag i domare, hittat en i Stockholm som 

kan tänka sig att ställa upp, men som behöver att vi ersätter hotellrum för hen 

och två hundar samt kompensation för att milersättningen inte täcker kostnaden 

för resan, ungefär 30 kr/mil. Alternativet är att ställa in, vilket SBK inte är positiva 

till. Styrelsen beslutar att vi accepterar denna kostnad för att kunna genomföra 

MT:t. Mikael meddelar RUS.  

Distriktet 

Marianne var med på distriktets årsmöte, om vi har något vi vill göra kan vi skicka 

in förslag till distriktet och äska pengar. Antingen om vi vill genomföra något eller 

om distriktet vill genomföra något.  

 
 
 
 
 
 



 

8) Kommande möten;  
4/5, fortsatt planering av medlemsmötet  
 
19/5 där vi ska ta upp: Policy för FB, behöver våra regler förtydligas, policy 
angående kränkningar, hur ska styrelsen agera vid kränkningar/missnöje?  
 
9) Mötet avslutas  
Marianne tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

Vid pennan   Justeras 

Ann Milton, sekreterare  Marianne Lindblom, ordförande 

 

Justeras   Justeras 

Mikael Berglund  Patrik Öjhage 

 

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska 

namnunderskrifter 

 


