
Protokoll styrelsemöte 
Jönköpings Brukshundklubb 

 

2022-09-07, kl 18.30, Teams – Fysiskt möte klubblokalen 
Närvarande: Marianne, Karin, Frida, Mikael, Inge, Patrik, Sara, Ann 

Adjungerande: Annika gällande punkt 5a, Joakim gällande 6d.  

 

1. Mötet öppnas 

Marianne öppnar mötet.  

 

2. Genomgång av föregående mötesprotokoll  

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

 

3. Korrespondens 

a) SKK kommer till Jönköping och JBK 15/9 

Fråga från SKK om var SKK träffen kan hållas då 46 personer är anmälda. Kan vara 60 personer i 

stugan så mötet kan hållas i stugan.  

 

b) Mail angående bokning/hyra hela klubben? 

Fråga om att få hyra stugorna och anläggningen onsdag till söndag någon gång vecka 27-29 2023. 

Nej tills vidare, får återkomma närmare vecka 27 när mer av klubbens planering är gjord.  

 

c) Trasigt agilityhinder. 

Ett agilityhinder hinder har gått sönder efter att Sharpei klubben klubb flyttat hindren. Hindret är 

lagat och Sharpei klubben står för kostnaden.  

 

d) Förfrågan söktävling Hovawartklubben 

Förfrågan om arrangerandet av söktävling på klubben under 21 till 22/9 2024. 

Nej tills vidare, får återkomma närmare när JBKs egna aktiviteter är planerade. 

 

e) Offert markarbete 

Beslutas fattas på godkännande av arbete för att fixa nya planen och dränering av söderplanen samt 

utbyte av stolpar för belysningen med preliminärt tak på 250 000 kr. Detta ska inkludera inkommen 

offert samt nya offerter för dikning av söderplanen och utbyte av belysnings stolpar och 

kompletteringen av stolpar till nya planen.  
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f) Husvagnsplatser hyra 

Fråga angående hyra av husvangsplattser har inkommit.  

Beslutas att kostnaden för husvangsplattser med el höjs till 250 kr per dygn. I övrigt gäller samma 

som innan. 

 

g) Förfrågan arrangera rasmästerskap 2023 från rottweilerklubben 

Fråga kring att samarrangera rasmästerksap 2023 tillsammans med rottweilerklubben har inkommit. 

Rottweilerklubben får återkomma med en närmare beskrivning på hur samverkan ska se ut.  

 

h) MH/MT förfrågningar 

Förfrågan om arrangering av MH under våren 2023 har inkommit.  

Nej tills vidare, berörda får återkomma närmare när klubbens planering är fastställt i större 

utsträckning. 

 

i) HUR ska vi agera med mejlen mellan styrelsen?  

Fråga kring hur hanteringen av JBK styrelsemejl har uppkommit.  

Ordförande och vice ordförande bestämmer hur mejlhanteringen i styrelsemejlen ska se ut.  

 

4. Ekonomi 

Januari till juni 2022 ligger över budgeterat beräknat resultat.  

 

5. Personal 

a) Kaos i år när Annika hade semester, hur löser vi det bättre till nästa sommar? 

Nya taggsystemet kommer medföra att färre personer har tillgång till stugan och att föreningen har 

bättre koll på vilka som har tillgång till stugan.  

Beslut gällande vem som ska ha taggar: instruktörer, medhjälpare, styrelsen, sektorerna, anställd, IT. 

Tillfälliga taggar: hantverkare, de som hyr stuga eller husvangshyra,  

Om man inte ingår i grupperna så ansöker man till styrelsen via styrelsemejlen om det fins särskilda 

skäl till att man behöver tagg, då tillkommer en merkostnad på 50 kr samt 50 kr i pant. Verkställande 

utskottet kan fatta besluta kring vem som ska ha tagg.  
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6. Genomgång av verksamheten i sektorer och arbetsgrupper 

Sektorer: 

a) HUS (Sara) 

Inget att rapportera.  

 

b) RUS (Mikael) 

Förändringar i MT reglementet kommer ske. 

 

c) Utställning (Karin) 

Inget att rapportera.  

 

d) Kommunikation/IT (Patrik) 

Klubben behöver uppdatera möjligheterna för att presentera bild och film för kursen, möten mm.  

IT kolla på och ger ett kostnadsförslag på bild och prestations/mötes löningar för klubben, prioriterat 

är projektor och ljud till stora salen samt projektor till styrelserummet. Verkställande utskottet 

beslutar. 

 

It informerar:  

• Arbetet med hemsidan är pågående.  

• Teams struktur är skapade för kommunikation och dokumenthantering över Teams. Finns att 

tillgå för berörda.  

 

e) Tjänstehund (Ann) 

Under 2023 och 2024 kommer troligen en patrullhundsinstruktör att utbildas.  
 

f) Tävling; Lydnad, Bruks, Nosework (Frida/Karin) 

Inget att rapportera. 

 

g) Drag (Marianne) Sektor eller arbetsgrupp 

Har kommit igång. Har haft ett första möte. Kommer bli en föreläsning i drag under måndag vecka 

37. 
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Arbetsgrupper: 

h) Agility (Sara) 

Varit tävling som varit uppskattade men svårt att få till funktionärer. Var 1333 starter under 

tävlingen.  

Behöver ses över hur vi jobbar kring funktionärer på klubben. 

Utvärdering för söder planen behöver utvärderas i någon form.  

 

i) Rally (Sara) 

Varit tävling som varit uppskattade men svårt att få till funktionärer. 

 

j) Freestyle (Frida) 

Inget att rapportera.  

 

k) Drag (Marianne) 

Inget att rapportera.  

 

l) Underhåll (Inge) 

Parkourbanan är i stort sett klar. 

Dagiset har målats om och det ska sättas en plåt på taket. 

Ska bli tak mellan containrarna för traktorn. Containrarna har blivit målade.  

 

m) Inomhushall (Erik) 

Inget att rapportera.  

 

n) Ungdom (Frida & Sara) 

Inget att rapportera.  

 

7. Övriga frågor 

a) Övriga mail som missats under korrespondens. 

Inga övriga mejl togs upp. 
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b) FB uppdateringar olika SBK tävlingar som SM etc 

Fråga kring att arrangemang där klubben har tävlande ska komma upp på Facebook. 

Klubben kan inte ansvara för poster i Facebook gruppen läggs upp. Lyfta under nästa medlemsmöte 

att man som medlem kan posta när man representerar klubben på olika evenemang i vår Facebook 

grupp.  

 

c) Annat? 

Inga andra frågor tars upp.  

 

Övriga beslut, Beslut rörande övriga frågor eller övrigt, om sådant uppkommer 

a) Beslut via whatsapp angående utskick av ett skarpt brev till en medlem. 

Jakande beslut fattas. 

 

b) Beslut angående 1 årig brukskurs. 

Jakande beslut fattas. 

 

8. Kommande möten;  

Styrelsemöte 5/10, medlemsmöte, kallelse ska ut 30 dagar innan mötet till medlemmarna. 

Styrelsemöte 2/11, styrelsemöte 7/12 

Kallelse till medlemsmöte skickas ut efter styrelsemötet 5/10. Dagordning för medlemsmötet 

fastställs i samband med styrelsemötet 5/10. 

 

9. Mötet avslutas 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet. 

 

 

Vid pennan     Justeras  

Patrik Öjhage   Marianne Lindblom, ordförande  

 

 

Justeras     Justeras  
Mikael Berglund    Ann Milton 

 

 
Detta protokoll har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


