
  

Protokoll styrelsemöte 

2022-05-04, kl 18:30, Häggeberg 

Närvarande: Marianne, Karin, Frida, Mikael, Patrik, Ann, Erik, Sara 

Adjungerad: Joachim (IT) 

Frånvarande: Inge  

1) Mötet öppnades 

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2) Genomgång föregående mötesprotokoll (bilaga 1) 

Inga synpunkter.  

3) Korrespondens 

a) Förfrågan arbetsträning 

Styrelsen har fått ytterligare en förfrågan om möjlighet att arbetsträna. Det gäller ett par 

timmar om dagen. Vaktmästaren är informerad, tar en första kontakt och stämmer av.  

 

b) Försäkringskassan – rehabilitering 

Vaktmästaren informerades om förra styrelsemötets beslut, att styrelsen överlåter till 

vaktmästaren att själv bedöma vilken typ av rehabilitering som krävs för armen. Vid 

ytterligare förfrågningar från Försäkringskassan tar vaktmästaren det direkt med dem.  

 

c) Mail ang Agilityplanen bokning eller ej 

Styrelsen bekräftade beslutet som tagits via WhatsApp, att vi inte tillåter bokning av 

agilityplanen. 

 

d) Distriktsmöte 18/5, vilka åker?   

På Njudungs BK (Vetlanda), Marianne och Frida deltar. 

 

e) Miljö och hälsa 

Beslutet har kommit, vi slipper sanktionsavgiften. Men vi har en dricksvattenanläggning, 

vi ska därför göra en faroanalys, med fakta om brunnen, hur många personer som får 

vatten från brunnen, hur omgivningen ser ut och kvalitet på dricksvatten m.m.  

Styrelsen uppdrar åt vaktmästaren och Inge att genomföra den analysen och skicka in den 

till kommunen.  

 

f) MH/MT 18/6 – Stora agilityhindren, vart ställa dem? 

De stora agilityhindren (som inte får plats i kontainrarna) kan ställas bakom kontainrarna. 

Mikael återkopplar till agility. 

 

g) Robotgräsklipparna 

Vaktmästaren fixar speciallösningar (skydd) för agilityhindrena, för att vi ska kunna nyttja 

robotgräsklipparna även där vi har agilityhindrena. Totalt 15 maskiner som går just nu. 

Företaget vill ha vissa extra uttag, vaktmästaren tar in offert för att dra elen till dessa. 

Robotarna är enkla att sätta på och av, viktigt att man inte glömmer att sätta på dem om 

man stänger av dem. Timer är inställd på 22:00. Många av dem går även på dagtid.  

Info om robotarna behöver läggas ut på hemsidan, Facebook och även anslag på klubben. 

Vaktmästaren tar kontakt med företaget, så får de skriva ett informationsblad som vi kan 

använda.  



  

 

h) Ansökningar tävlingar 2023 

Det är tävlingssektorn som måste ansöka om det, senast sista maj i år. Ordförande 

vidarebefordrar detta till tävlingssektorn. 

 

i) Milersättning 

SKK centralstyrelse har ökat milersättningen till 31:00 kr milen (skattepliktig del 12:50 kr) 

och rekommenderar lokalklubbarna att följa efter från den 1 juli 2022. Ersättningen av delen 

över 18:50 kr får den som tar emot pengarna skatta för. Den funktionär som berörs väljer själv 

och diskussion förs direkt med aktuell funktionär och klubben. Ansvaret för att lämna 

korrekta uppgifter om körsträcka ligger på funktionären. 

 

4. Ekonomi (Karin) 

a) Sektorerna, vad gäller kring ekonomin (ansvar)? 

Sektorerna ger förslag på budget, och styrelsen godkänner dessa. Om sektorernas inköp ryms 

inom respektive budget är det ok, budgeten och verksamhetsplanen är ramen för 

verksamheten i sektorn. Saker som ligger utanför verksamhetsplaneringen eller budgeten ska 

tas med styrelsen först.  

b) Övrigt kring ekonomin 

Totala intäkter t o m mars drygt 327 000 kr (budget 423 000 kr). Avtalsinstruktörer som 

avviker något, samt att Studiefrämjandet betalar ut sporadiskt. SM från distriktet har vi fått 

ytterligare pengar, ska fördelas ut på tre klubbar.  

Kostnader framför allt fakturor från avtalsinstruktörerna, 98 000 kr. Framför allt mer inköp 

till köket, som går bättre än budget.  

Resultat t o m mars 107 000 kr plus (budget 29 000 kr minus). Kassa bank 760 000 kr. 

5. Personal 

Vaktmästaren informerade om den extra resurs som finns på klubben just nu (praktikant, 6 

timmar per dag). Fungerar mycket bra, blir troligen en långsiktig förstärkning. Nästa vecka 

kommer ytterligare en till resurs upp till klubben, en mer tillfällig förstärkning.  

 

6. Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

Sektorsmöte denna termin, vilken möjlighet finns det att få in det i kalendern innan 

sommaren? Förslag måndag 30 maj, mejl ut till sektorerna.  

 

Sektorer: Punkten utgick, förutom d) 

a) HUS   

b) RUS  

c)   Utställning  

d)  Kommunikation/IT 

Hemsidan (SBKs) är uppe nu, vissa problem med länkar. Kommunikationsgruppen har inte 

hunnit ha sitt möte än.  

e)  Tjänstehund/hund i människans tjänst 

f)   Tävling 

 

 

 

 



  

 

Arbetsgrupper: Punkten utgick, förutom l) 

g) Agility 

h) Rally 

i) Freestyle 

j) Drag 

k) Underhåll 

l) Inomhushall 

Vi håller på och bearbetar kommunen för att få till en mer permanent lösning för marken, dvs 

omvandla arrendet till tomträtt. Det krävs för att vi ska få banklån för eventuell inomhushall. 

Diskussioner fortsätter framöver. 

m) Ungdom 

 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

8. Kommande möten; även planering av medlemsmöte 

Nästa styrelsemöte är planerat till 1/6 kl 18:30 (Teams). Medlemsmöte 8/6 kl 19:00. Styrelsen 

träffas 18:30. Ann fixar info på hemsidan och facebook, Marianne fixar utskick till alla 

medlemmar (mejl). 

 

9. Mötet avslutades 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton    Marianne Lindblom, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Patrik Öjhage 

  

 

Protokollet har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


