
  

Dagordning styrelsemöte 

2022-06-01, kl 18:30, Teams 

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

Adjungerade: Elisabeth Kytler och Anne-Lie Andersson (HUS) för punkten 3.b) 

Korrespondens  

  

1) Mötet öppnades 

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2) Genomgång föregående mötesprotokoll 

Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll, bordläggs i väntan på justering.  

3) Korrespondens 

a) Obetalda kursavgifter 

Vi har ett fall med en medlem som inte betalat för två kurser, och behöver bestämma hur vi ska 

hantera detta, antingen driva det till inkasso eller släppa ärendet. Det är problematiskt att ord 

står mot ord kring vad som gällt, men personen har inte gått kurserna. Vi håller koll framöver 

om samma person återkommer igen. 

Vår kontaktperson på Studiefrämjandet ska ta kontakt med den aktuella personen och stöta på 

igen om kursavgifterna men sen släpper vi det.  

b) Ukrainafråga 

Facebook, sociala medier, hemsidan. Vi kommer att ta upp det på medlemsmötet men kan 

behöva förtydliga våra regler och riktlinjer. Finns policyer både via SBK och SKK, de flesta 

klubbar använder sig av detta. Vi kan behöva förtydliga hur vi ska agera i fall som vi hade med 

Ukraina-diskussionerna då dessa tydligen har fortsatt.  

HUS berättade om vad som varit de fortsatta diskussionerna, personen i fråga har inte släppt 

det här (att styrelsen gick in och tog bort olämpliga inlägg på Facebooksidan), trots det 

personliga mötet med styrelsen. Lyftes även att det är viktigt att HUS vid fortsatta diskussioner 

hänvisar till styrelsen så enskilda medlemmar i HUS slipper ta dessa frågor.  

Styrelsen beslutade att för närvarande hantera frågan genom att förtydliga på kommande 

medlemsmöte vad som gäller kring beteende generellt inom SBK och för sociala medier 

specifikt (vissa valda delar av SKK:s och SBK:s policyer) samt skicka ut relevanta policyer till 

medlemmar och funktionärer. Vidare ska vi efter medlemsmötet även tillgängliggöra relevanta 

policyer på hemsidan samt om möjligt även på Facebooksidan. Fortsätter olämpliga 

diskussioner kring detta med berörd person efter det kan det bli aktuellt med ytterligare 

åtgärder. 

c) Mejl från kommunen ang bidrag 

Vi har fått mejl angående investeringsstödet vi beviljats för köket, vi ska skicka in vårt underlag 

senast i dag, vi har fått förlängd svarstid (dispens) till 1 juli på den andra kvittensen. Karin har 

även varit i kontakt med vår kontaktperson på kommunen (kultur och fritidsförvaltningen), det 

verkar som att vi ska kunna få pengarna trots att vi påbörjade köksbyggnationen innan vi fick 

beslutet. Vi har även beviljats några mindre aktivitetsbidrag. Karin redogjorde för  



  

 

 

diskussionerna med kommunen. Ordförande och revisor ska skriva på och ordnar detta 

tillsammans med kassören. 

d) Mejl om förslag på prova-på-dag för ungdomar 

Frågan diskuterades på sektorsmötet i måndags, att vi ska undersöka möjligheten att anordna 

en prova-på-dag och bjuda in skolungdomar. Vi tar upp frågan på ett kommande styrelsemöte   

 

e) Mejl om sponsring av agilityplanen 

Vi har svarat agility kring sponsor och budget 

 

f) Mejl från tävlingssektorn 

Diskuterades på sektorsmötet, det försvinner en del folk från arbetsgruppen bruks inom 

sektorn, styrelsen avser att ha ett möte med tävlingssektorn inklusive arbetsgrupperna inom 

sektorn. Fråga om de har skickat in för tävlingar kommande år, Marianne ställer en 

kontrollfråga till sektorn.  

 

4. Ekonomi (Karin) 

Vi har t o m april intäkter på 339 000 kr men de sista är inte bokade på Studiefrämjandet. Vi 

kommer när detta är gjort hamna i princip på budget. Utställningen gav intäkter på ca 20 000 

kr, agilitysatsningen har gett 16 500 kr i intäkter.  

 

Medlemsavgifter från SBK ligger efter, på grund av deras nya system. 

 

Kostnader på 150 000 kr t o m april – HUS, avtalsinstruktörer och köket.  

 

Totalt plus 64 000 kr som resultat t o m april. Totalt har vi ungefär 750 000 kr i kassa bank. 

 

Faktureringen av hedersmedlemmar strular lite, Karin håller på och reder ut detta med SBK 

centralt. 

 

5. Personal 

Fungerar bra med den hjälp som vaktmästaren får dels av en kille varje dag och så ytterligare 

en kille varje onsdag. Frågan kring dricksvattenanläggning är överlämnad till vaktmästaren 

och kommer ta detta med Inge inom kort. 

 

6. Info från SBK Smålandsdistriktet 

Marianne och Frida var med på distriktets årsmöte. Gick igenom vad som diskuterades. Det 

var mycket diskussioner kring bruksverksamheten (på stadigt förfall) och att det inte händer 

så mycket uppifrån förbundet. SBK Småland vill ta tag i detta, eftersom bruks är vår 

kärnverksamhet och efterfrågar input från lokalklubbar. Exempel som lyftes från distriktet var  

 

kurser där vi hjälper varandra, distriktet kan hjälpa till med resurser men klubbarna bidrar 

med t ex boende mm. Vad behövs för att detta ska fungera. Instruktörer behöver börja visa 

bruksgrenaran på kurser, kan bjuda in bruksfolk för att visa detta. Planer på samarbete med 

Skaraborg inom patrullhundsverksamheten.  

 

 

 



  

 

Annat som lyftes upp var hanteringen av tjänstebevis MH/MT - figuranter måste skrivas på av 

distriktet för att vara giltiga. Finns många tjänstebevis som är påskrivna av lokalklubbars 

instruktörer, dessa är då inte giltiga. 

 

Försök med samverkan med tävling region syd. Möte i en samverkansgrupp framöver kring 

gemensamma tävlingar och utbildningar av domare.  

 

7. Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

Alla sektorer var representerade på måndagens sektorsmöte. 

Sektorer: 

a) HUS  

Redan hanterad under punkten 3.   

b) RUS  

MT 18 juni, agilityhindren på planen flyttas 16 juni. 

c) Utställning  

Inget nytt att rapportera, utställningen är genomförd. 

d) Kommunikation/IT 

Inget att ta upp 

 

e) Tjänstehund/hund i människans tjänst 

Inget att ta upp 

e) Tävling 

Tävling vill veta vad de fått in på sina tävlingar men eftersom SBKs system inte fungerar 

smärtfritt har det inte gått att få ut uppgifter om det. Hanteringen av sponsorpotten, hur 

mycket har vi tagit ut? Tävling som samordnar detta inom och mellan arbetsgrupperna, och 

får ta kontakterna med Rilo, inget som styrelsen är inblandad i.  

Arbetsgrupper:  

f) Agility 

Bra insats från agility under helgen tävlingar, väl organiserat och fick mycket bra feedback 

från de tävlande. Ungefär 870 starter. Lite tajt schema för vissa funktionärer att hinna äta 

lunch och rasta sina egna hundar mellan olika pass. Det var svårt att få tillräckligt med 

funktionärer (ett bekant problem). 

g) Bruks 

Diskussioner pågår kring en nystart av en bruksgrupp. 

h) Rally 

Inget att rapportera. 

i) Freestyle 

Inget att rapportera. 

j) Drag 

Inget att rapportera. 



  

 

 

k) Underhåll 

Pågår renovering av hunddagisets gamla lokal, byte av panel ca en meter upp.  

Parcourbanan ska äntligen bli av.  

Inkommen offert angående eluttag för alla robotgräsklippare, 32 000 kr. Detta har vi lovat 

företaget att vi ska stå för. Styrelsen beslutade att vi tar den kostnaden, klubben kan använda 

uttagen till egen verksamhet också. Inge tar detta med vaktmästaren. 

 

l) Inomhushall 

Inget att tillägga utöver det som togs upp på sektorsmötet. Finns en arbetsgrupp som arbetar 

med frågan. Tomträtten är första steget, sen finns det mycket idéer kring ungdomsverksamhet 

som ett sätt att få bättre ekonomi i en inomhushall. Viktigt att vi inte bygger för litet men att 

vi även möjliggör för avdelning av en större hall. Samt att vi tänker på att vi även måste 

kunna hantera andra delar av tävlingsverksamhet (funktionärer). 

 

Fortfarande oklart vilken storlek vi behöver på en hall, och det behöver vi nog veta ganska 

snart. Officiella mått för agilitybanor är 30x40 m. Viktigt att vi även tänker även på bredden, 

så vi får plats med läktare också, och inte bara längden.  

 

Separat möte kring hallfrågan framöver. 

 

m) Ungdom 

Inget övrigt att rapportera annat än det som togs upp på sektorsmötet kring ungdomssatsning 

(agility och subventionerade kurser). Styrelsen är positivt till att anordna någon 

ungdomsaktivitet efter sommaren, t ex ett tvådagarsläger, gratis men mot medlemskap i 

klubben. Sara och Frida får styrelsens uppdrag att undersöka detta vidare. 

 

8. Övriga frågor 

Sociala medier m.m diskuterades under punkten 3. 

 

Övriga beslut – i måndags kom en förfrågan om inköp och uppsättning av nya projektor upp. 

Styrelsen beslutar att Joachim (IT) får styrelsens uppdrag att se över hur vi smidigt ska kunna 

visa upp olika saker i klubbstugan, det behöver inte nödvändigtvis vara med projektor, och att 

han får återkomma med förslag och kostnad, så fattar styrelsen sen beslut utifrån det. Ann tar 

detta med Joachim.  

 

Från sektorsmötet – vilken typ av mat kan och får vi servera i lilla kiosken på planen? 

Behöver vi stämma av detta med kommunen? Troligen inte, men det är viktigt att 

smörgåsarna inte ligger framme, vi kan behöva förtydliga hur kylkedjan ska säkerställas och 

hur tillbehör till t ex grillning ska hanteras. Sara tar en diskussion kring detta med Anne-Lie, 

och går igenom tillståndet som rör tillagning i köket, och det är inte fråga om någon tillagning 

i lilla kiosken utan bara att säkerställa hanteringen av redan tillagad mat.  

 

Behov av inventering från alla sektorer? Agility gör detta regelbundet. Styrelsen beslutar att 

alla sektorer ska genomföra en inventering av sitt material och skicka in det till styrelsen 

senast 31 augusti. 

 

 

 

 



  

 

 

9. Kommande möten; även planering av medlemsmöte onsdag 8 juni 

Vi ska ta upp policyfrågor. Tala om vad som gäller, både som medlem och som funktionär. 

Samt hur moderatorfunktionen fungerar vad gäller Facebook. 

 

Klubbens material (förvaring privat och användning privat), vi tar upp information om vad 

som gäller samt lägger därefter upp informationen på Facebook och hemsidan. 

 

Marianne ska be Annika att skriva ut och sätta upp dagordningen till medlemsmötet. 

Påminnelse kring mötet ska gå ut i mejl, vi lägger de mest relevanta policyerna som bilaga, så 

går de ut till alla medlemmar, inte bara funktionärer.   

 

10. Mötet avslutades 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton    Marianne Lindblom, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Patrik Öjhage 

  

Detta protokoll har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


