
  

Protokoll styrelsemöte 

2023-01-17, kl 19:00, Klubbstugan Häggeberg 

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

Saknas: Erik 

Adjungerad: Joachim för punkten 5. Johan och Elisabeth för punkten 6.  

1) Mötet öppnades  

Marianne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2) Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Punkten utgick, protokollet ännu ej utskickat. Eventuella synpunkter hanteras via mejl innan 

det publiceras. 

3) Ekonomi 

Genomgång av ekonomin per den 31 december. En del avslutade kurser i december kommer i 

januari. Vi ska få in ytterligare 30 000 kr från Stripe, totalt 90 000 kr. En del intäkter och 

kostnader kvar att boka upp men troligen blir det ett plusresultat för året. Vi budgeterade för 

ett minusresultat, men har haft lägre kostnader bland annat på grund av en sjukskrivning.  

4) Korrespondens 

a) Hemsidan 

Kontaktuppgifter är förmedlade och en kontakt med IT har tagits.  

b) Bokningsförfrågan 

Förfrågan om att boka klubben sommaren 2023 för RM (rasmästerskap) för Australian 

shepherd klubben för lydnad och rally. Oklart vilka datum som avses, Marianne skickar över 

länken till bokningsformuläret så vi får in korrekta uppgifter som vi sedan kan ta ställning till.  

c) Verksamhetsstatistik 

Det har varit svårt att få in uppgifterna, samma problem tidigare år. Finns ingen på klubben som 

har dessa uppgifter så det är svårt att svara med säkra uppgifter.  

d) Mejl från Studiefrämjandet  

Inkommet mejl från valberedningen för Studiefrämjandet Småland/Öland, om vi har några 

intresserade som vill ställa upp.  

e) Verksamhetsplan och budget från sektorerna 

Vi har trots påminnelser inte fått in verksamhetsplan och budget från samtliga sektorer. Karin 

påminner tävlingssektorn igen, RUS kommer endast hålla två MH under 2023 och inga 

utbildningar så inte någon större budget för den sektorn.  

5) Info om kommunikation 

I och med att vi fått in flera som visat intresse för att arbeta med kommunikation och hemsida 

på klubben beslutar styrelsen att vi återaktiverar kommunikationsgruppen, i stället för att vi har 

endast kommunikatörer. Kommunikationsgruppen består numera av tre personer, gruppen hade 

ett möte med IT i går.  



  

 

Gruppen kommer börja med att inventera det vi har på hemsidan, gå igenom så vi har bilder där 

vi vill ha etc. Två av gruppens medlemmar arbetar med den här typen av frågor även i vardagen 

så styrelsen ser mycket positivt på det här engagemanget. 

Vi har fått tillgång till klubbwebben. IT kommer börja titta på det så smått. Nytt 

möte/avstämning om tre veckor med kommunikationsgruppen för att fortsätta arbetet.  

Framöver bör det finnas en kontaktperson till varje sektor, så att kommunikationsgruppen har 

någon att kontakta. Gruppen kommer just nu att prioritera att se om det går att få upp den nya 

hemsidan så det finns något att visa på årsmötet.  

Fyra klubbar är helt inne i den nya klubbwebben nu, ett trettiotal är på gång in. Ser lite olika ut 

hur klubbarna lagt upp det innehållsmässigt men strukturen är styrd från förbundet. Är man 

nyfiken kan man gå in och kolla på Svenska Bouvierklubben som är ett bra exempel.  

Projektor och duk, viktigt med bra styrka på projektorn på grund av ljusförhållandena i stora 

stugan. Duk ca 5000 kr, projektor ca 15 000 kr med den ljusstyrka vi behöver. Man kan koppla 

aktiva högtalare till detta, det finns ljudutgångar. 

Styrelsen uppdrar åt Joachim att inköpa projektor och duk för maximalt 20 000 kr, kostnader 

utöver detta får tas med verkställande utskottet. Inköp på faktura ställd till JBK i första hand.  

6) Möte med HUS 

HUS har saknat återkoppling angående diskussionerna kring instruktörer, och hade därför bett 

om ett möte med styrelsen för att kunna lägga diskussionerna till handlingarna. HUS ville även 

framföra synpunkter på vad som stått i styrelsens protokoll avseende händelserna, och anser att 

det varit olämpligt att sprida den typen av information i protokoll som läggs ut på hemsidan. 

Från dagens diskussion vill HUS att det stå i protokollet att de fått inkomma med sin version. 

Anser att det hade räckt med även den informationen vad gäller tidigare diskussioner. 

Styrelsen påtalar att det tidigare varit synpunkter på att styrelseprotokollen varit alltför 

intetsägande och inte gett medlemmarna någon information om vad som diskuteras på 

styrelsemöten, det vill säga hur klubben styrs. Detta är anledningen till att protokollen sedan en 

tid tillbaka innehåller mer information kring vad som tas upp och diskuteras på mötena, det är 

en fråga om transparens och vi måste i klubben våga diskutera och stå för även sådant som är 

obekvämt. Styrelsemötenas protokoll innehåller dock aldrig namn på enskilda medlemmar 

(såvida dessa inte är adjungerade till en punkt på styrelsemötet), och aldrig namn på enskilda 

personer i ärenden som kan upplevas som känsliga.  

HUS berättade även om sina tankar kring utbildning av instruktörer, med stöd av våra SBK-

lärare och avtalsinstruktörer.  

7) Genomgång av enkätresultatet 

Ann och Patrik presenterade resultatet från enkäten. Vi har fått in ungefär 80 svar. Ann och 

Patrik fick i uppdrag att göra i ordning ett beslutsunderlag i frågan som vi kan lämna till nästa 

styrelse. På årsmötet ska vi ta upp till beslut att överlåta åt styrelsen att besluta i frågan om 

placering av agilityverksamheten, i enlighet med medlemsmötets önskemål (att frågan avgörs 

av styrelsen).  

8) Personal 

Vaktis är tillbaka på 2 timmar per dag ett tag till. Det har fungerat bra under hennes frånvaro, 

klubbens medlemmar har verkligen ställt upp på ett fint sätt.  



  

 

9) Årsmötet 2023 

Valsedlar ska tas fram för den post där det finns alternativ (ledamöter), valblankett med namn 

där man sätter kryss. Ann fixar detta.  

Marianne pratar med vaktis angående fika på årsmötet, frallor och kakor.  

Ska vi föreslå en höjning av medlemsavgiften för 2024? Utifrån dyrare omkostnader 

generellt. Styrelsen föreslår en höjning med 50 kr från 2024. Viktigt att vi kan visa soliditet 

över tid, om vi tänker oss att framöver driva frågan om inomhushall.   

10)   Genomgång av verksamheten i sektorer (a-f) och arbetsgrupper (g-m) 

a) HUS 

Inget att rapportera. 

b) RUS 

2 MH på våren. Inget inplanerat på hösten. Fortfarande ingen information om vad som gäller 

för MT. Samarbete med Skövde, det finns en kille som ska gå utbildning via dem, som vi 

kommer kunna använda oss av. 

c) Utställning 

Enligt budgeten avser de att ha en inofficiell utställning under 2023.  

d) Kommunikation/IT 

Se punkten 5.  

e) Tjänstehund 

Två anmälningar till kurs på hundtjänstskolan 2023 inskickade till distriktet för hantering. 

f) Tävling 

Inget att rapportera. 

g) Agility 

Agilitysatsningen går inte via Studiefrämjandet verkar det som. Kan det gå via Studie-

främjandet trots att det inte är en kurs? De som håller i satsningen får höra av sig till klubbens 

kontaktperson på Studiefrämjandet vid frågor om detta.   

h) Rally 

Det ska arrangeras en stor tävling i juni. Arbetsgruppen har fått information om att de ska 

inkomma med budget och verksamhetsplan till Tävling.  

i) Freestyle 

Inget att rapportera. 

j) Drag 

Inget att rapportera. 

k) Underhåll 

Vi ska köpa en ny soffa till en av planerna men det ligger på is just nu.  



  

 

 

Kommunens toalett har inte kommit på plats än. Handikappskyltar har kommit, kommer hämtas 

inom kort.  

l) Inomhushall 

Inget att rapportera. 

m) Ungdom 

Inget att rapportera. 

11) Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

12) Mötet avslutas 

Marianne tackade alla deltagare och avslutade mötet.  

 

Vid pennan    Justeras 

Ann Milton, sekreterare   Marianne Lindblom, ordförande 

 

 

Justeras    Justeras 

Mikael Berglund   Patrik Öjhage 

 

Detta protokoll har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 


