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Närvarande: 

Thomas Lind, ordförande   Anki Lindholm, vice ordförande 

Marita Teräs, sekreterare  Ulrika Holmberg, ledamot 

Rolf Björk, suppleant  Eva Björk, suppleant 

 
Frånvarande: 
Annika Woxberg Blick, kassör  Helen Magnusson, ledamot 
Cecilia Trehn, ledamot    

 

1. Mötet öppnas 
Ordförande Thomas Lind öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 
 

3. Föregående protokoll 
Föregående protokoll har godkänt via mejl och läggs till handlingarna. 
 

4. Marknadsföring 
Vi var med på Gnestadagen under frivilliga försvarsorganisationers flagg. Få deltagare 
förmodligen pga värmen. 

 

5. GDPR 
Text på vår webb. Info på medlemsmötet. Godkännande när medlem och när deltaga 
på kurser. Tävlingsanmälan går via SBKtävling och hanteras av vår centralorganisation. 
Noseworktävlande måste fixas. Väntar på avtal från Studiefrämjandet. E-post 
adresser till kassör, kurs och tävling. 
 

6. SM 2019 
Vi har fått information från distriktet. SM-möte på onsdag och Ulrika Holmberg ska 
försöka åka. 
 

7. Ekonomisk rapport 
Ekonomisk rapport saknas. Diskussion om prissättningen i köket. För varje 
swishinbetalning ska 2 kr läggas på, men inte per vara. 
 

8.  Rapporter sektorer 
Utbildning: Se bilaga om kurser som erbjudits, genomförts och antalet deltagare 
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samt plan för hösten. Styrelsen beslutar att det i år inte aktuellt med arvoden. Anki 
Lindholm har lagt ut sin kurs för att specialsöksinstruktör via distriktet. 
Tävling: Tävlingsmöte i distriktet 14 juni för att sätta tävlingsprogrammet för 2019: 7 
april Appelspår/-sök, 27 maj spår lkl/hkl kväll, 15 juni söka alla klasser, 16 juni skydd 
alla klasser, 14 augusti Lydnad klass 1-2. Klubben har fått en skyddsdomare 2A. 
Önskemål om att tävlingssektorn ska utarbeta statuter för ett pris för årets 
startklasshund. 
Nose Work/specialsök: Önskemål om att Maria Gabrielsson hjälper till att 
marknadsföra till klubbar i distriktet att det nu finns instruktörer som kan tänka sig 
att komma till andra klubbar för att hålla kurser i Nosework och specialsök. 
Stuga/område: Det har byggts en prispall och fönstret har ramlat ut i lilla huset. 
Datum för målning behövs. Grusgång fixas i höst. Kommunen kommer att stå för 
materialkostnader för viss renovering. 
Kök: Ingen rapport. De som arbetar för klubben ska kunna ta en dricka eller fika utan 
kostnad. Tomas pratar medsektorsansvariga.  
MH: Inget nytt att rapportera. 
 

9.  Inkommande skrivelser 
GDPR, Simple Signup 
Enkät födelsedagsfirandet, SBK 

SBK info nr4 
SM 2019, SBK Sörmland 
 

10. Utgående skrivelser 
Svar på enkät om födelsedagsfirande. 
 

11.  Avstämning verksamhetsplan/åtgärdslista och ansvarsfördelning 
Vi har fått information från Studiefrämjandets årsmöte, som ingen av oss hade 
möjlighet att delta på. Anki har hört sig för om GDPR och upprättat en kontaktlista. 
 

12. Övriga frågor och rapporter 
9 augusti nästa styrelsemöte. Problem för en del att anmäla sig som medlemmar. 
 

13. Mötet avslutas 
Tomas avslutar mötet. 
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Åtgärdslista 

1. Kostnadsförslag tunnel och sandsäckar, Marita 

2. Stängsel övre plan, Eva 

3. Överlämning medlemsregistrering, Marita och Rolf 

4. Funktionsadresser mer nödvändigt pga GDPR, Ulrika/Marita 

5. Utskick medlemsenkät om kurser, Marita 

6. Kontakt köket om priser och förmåner för de som arbetar för klubben, Tomas 


	Åtgärdslista

