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Styrelsemöte 11 
!

Beslutande:   Thomas Lind, ordförande 
  Eva Björk, vice ordförande 
  Ulrika Holmberg, Kassör 
  Marita Teräs, sekreterare 
  Linda Madsen, suppleant  
       
Övriga närvarande:   !
Frånvarande: Helen Magnusson, ledamot 
  Emmelie Hedström, suppleant !
     !

1) Mötets öppnande 
 Vice ordförande Eva Björk hälsar alla välkomna.  

2) Fastställande dagordning 
 Dagordningen godkändes.  

3) Årsmöte  
Årsmöteshandlingar har gåtts igenom och godkänts. Marita beställer smörgåstårta. 
Lägger ut handlingarna till årsmötet på klubbens webb. Eva ansvarar hämtar 
smörgåstårtan, handlar och fixar nyckel till lokalen. 

4) Hundägarutbildning (HUS) 
Kursen i Specialsök som Maria Gabrielsson anmälts till har ställt in. 

5) Tävling  
Det har varit domarkonferens och genomgång av nya bruksregler på Katrineholms 
BK för tävlingsledare och -sekreterare 

6) Rasutveckling/MH 
Inget att rapportera. 

7) Kök 
Inget att rapportera. 

8) Stuga /område:  
Luftvärmepump och gräsklippare är inköpt. Luftvärmepumpen installeras imorgon. 
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9) Medlemskommunikation 
Påminnelse om att anmäla till årsmötet ska gå ut med uppmaning att anmäla 
eventuellt behov av specialkost. Sista anmälningsdag ska vara minst en vecka 
innan. 

10) Ekonomisk rapport 
Ingen rapport. Vi har istället gått igenom redovisningen inför årsmötet.. 

11) Inkommande och utgående skrivelse 
- Inbjudan till utvecklingsdag i distriktet 
- Information om att SBK inte ställer sig bakom SKKs förslag om 
organisationsförändring 
- Påminnelse om SBKs verksamhetsenkät 
- Reklam för hundhall på Hällby Gård i Tärnsjö 
- Brev till Sveriges kommuner med uppmaning att värna sin brukshundsklubb 
- Påminnelse från Studiefrämjandet om att slutrapportera cirklar 
- SBK-info nr 6  
- Material från SKK:s organisationsutredning 
- Inbjudan till årsmöte i distriktet 
 
- Vi har skrivit brev till Nykvarns hundhall med anledning av att hela hallen inte är 
tom när klubbens bokade tid börjar 

12) Godkännande och justeringar av föregånde protokoll 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

13) Beslutslista  
- Årsmöteshandlingarna godkändes 
- Ulrika och Marita går på distriktets utvecklingsdag 

14) Genomgång av åtgärdslista 
Se nedan vad som återstår att göras och vad som är genomfört. 

15) Mötet avslutas 
Vice ordförande Eva Björk avslutar mötet 

!
!
!
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Åtgärdslista 

1. Adressändring Cicle K. Måste göras igen pga av ny adress. Ulrika 
2. Startpistolerna ska låsas in i skåp och nyckeln ska gömmas. Nyckeln ska kopieras. Eva 
3. Kolla med XL vem som får handla mer än Catrin Englund. Det bör vara Eva. Eva 
4. Möte med Gnesta kommun/Gnestahem. Tomas/Eva 
5. Kursanmälan webb. Marita/Linda 
6. Uppdatera reglerna för vår Facebook-grupp. Catrin Englund 
7. Ta fram avtal instruktörer. Thomas, Linda, Ulrika 
8. Påminnelse anmälan årsmöte, meddela allergi. Marita 
9. Beställa smörgåstårta till årsmöte. Marita 
10. Hämta nyckel, smörgåstårta och handla till årsmötet. Eva 
11. Anmäla till utvecklingsdag i distriktet. Marita !!
Klart 
1. Rengöring pistoler. Jimmy  
2. Medlemsutskick. Marita 
3. Nyckel till Studiefrämjandets lokal till Eva. Thomas 
4. Ansöka om förtjänsttecken. Thomas 
5. Anmälan av Maria Gabrielsson till kurs i specialsök. Marita


