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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2021-05-06, kl 19.00-19.55 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Rolf Björk, kassör 

Gudrun Löfgren 

Heléne Berzelius 

Marie Eriksson 

Ingela Falk Jensen 

Mats Ringel 

Förhinder att delta 

Marita Teräs 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Föregående protokoll 

Protokoll från styrelsemöte 2021-04-08 läggs till handlingarna. 

Uppföljning av beslut och åtaganden från föregående möte som inte tas upp under 
egen punkt: 

 Adresser för fakturor 
För att slippa eftersändning av fakturor till kassören åtar sig Rolf att kolla 
om det är möjligt att få fakturor digitalt från Vattenfall och Swedbank. 
Klart - Rolf har haft kontakt med Swedbank och Vattenfall och fått ok till 
digitala fakturor. 

4. Ekonomisk rapport 

Rolf lämnar följande rapport: Vi har 339 tkr på banken. Bokfört resultat för 

perioden är +14 tkr. Det har inte varit några stora förändringar under april. Vi har 

fått in ytterligare 8 tkr i kursavgifter, totalt nu 65 tkr i anmälningsavgifter till kurser. 

Helårsbudget 82 tkr. I övrigt se bifogade balans- och resultatrapporter per den 30 

april 2021. 

Balansrapport 

2021-04-30

Resultatrapport 

2021-04-30 Totalt

Resultatrapport 

2021-04-30 Sektorer
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5. Rapporter sektorer 

a. Utbildning (HUS) 

Marita rapporterar att kurserna flyter på bra. Inte så många kurser kvar, bl.a  

Valpkurs och Uppletandekurs. Klubbvästar är beställda. Klubben är inbokad 

på Hundens vecka – blir tipspromenad vecka 37. Information om den nya 

hundsporten Hoopers planeras. 

b. Tävling (TÄS) 

Gudrun rapporterar att doftprovet i maj är inställt. NoseWork-tävling i juni 

beräknas gå som planerat. Bruks och lydnad – den 10 juni ska tävlingar för 

2022 lämnas in. Osäkert om vi kan köra våra brukstävlingar i juni, då 

restriktioner gäller till och med den 16 maj. Anki informerar om att SBK och 

SKK har lämnat en gemensamt yttrande till Socialdepartementet om att 

hundtävlingar ska omfattas av samma undantag som motionslopp när det 

gäller restriktioner.  

c. Stuga/område 

Styrelsen har fått rapport om att några medlemmar har forslat bort det skräp 

som låg intill containern, vilket uppskattas mycket. En grindöppning är ordnad 

vid bortre delen av övre plan. I övrigt inget att rapportera från stuga/område. 

d. Kök 

Köksansvarig har köpt in läsk och fikabröd, i övrigt inget att rapportera. 

e. MH (RUS) 

Mats rapporterar att ett MH hölls som planerat den 24 april och det gick 

utmärkt. Några ändringar i datum är aktuella för kommande MH:n, Mats 

meddelar Helene för uppdatering på hemsidan. 

 

6. Inkommande skrivelser 

Epost Åtgärd 

 

Avräkningsunderlag - till kassör 

 

Kreditnota - till kassör 

 

Fråga om MH. Vidaresänd till RUS för svar 

 

 

Till styrelsen och sektorer 

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2021/05/rimligt-med-undantag-aven-for-hundsporten/
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Epost Åtgärd 

 

 

Kurshelg lydnad/bruks - till styrelsen och sektorer 

 

Påminnelse medlemsmöte distriktet – svar lämnat 

 

Info medlemsmöte distriktet 

 

Info medlemsmöte distriktet 

 

Förfrågan om uthyrning appellplan – svar lämnat via VU 

 

Till styrelsen och sektorer 

 

Info från distriktet – till styrelsen och sektorer 

 

Fråga om kurs rallylydnad – till HUS för svar 

 

RUS svar ang MH 

 

Fråga ang MH – vidarebefordrat till RUS 

 

Fråga ang MH och MT – vidarebefordrat till RUS 

 

Fråga om MH – vidarebefordrat till RUS 

 

7. Utgående skrivelser 

 

Svar angående förfrågan uthyrning planer – vi säger nej, då 

det avser affärsdrivande verksamhet. 

 

Anmälan till medlemsmöte 

8. Lägesrapport pågående arbeten 

a. Plåtgaraget 

Mats rapporterar att efter helgens arbetsinsats är bottendelen klar, så att 

monteringen av garaget kan påbörjas. Fortsatt arbete planeras till lördag 8 maj 

– Mats lägger ut ett upprop på Facebook. 

b. Belysningen 

Gudrun rapporterar om att arbetet har blivit försenat pga andra uppdrag för 

firman. Om ca två veckor beräknas arbetet kunna utföras, det kommer då ske 

under en vardag. Vid mycket regn kan inte grävaren inte köra på planerna, det 

skulle ge stora skador. Gudrun har kontinuerlig kontakt med entreprenören. 

9. Medlemsmöten – datum 

Vi fastställer datum för kommande medlemsmöte: 
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Torsdagen den 17 juni kl 19.00, digitalt via Zoom.  

Cecilia ser till att kallelse går ut via epost till alla medlemmar samt publiceras på 

hemsidan. Styrelsemedlemmarna uppmanas att skicka in förslag på lämpliga 

punkter att ta upp på mötet. 

10. Uppföljning av åtgärdslistan 

Se sista sidan. 

11. Övriga frågor 

a. Nästa styrelsemöte blir den 10 juni kl 19.00. Cecilia skickar datum för 

samtliga styrelsemöten och medlemsmöten till Helene för publicering på 

hemsidan/Kalendern. 

12. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Åtgärdslistan – uppdaterad 2021-05-06 

Att göra Ansvarig sektor Beslut  Status 

Stängsel övre plan Stuga/område 
 

2018-03-08 Stängsel är uppsatt. 
Återstår: 3 st grindar 
Ansvariga: arbetsgrupp Catrin/Ulrika. 
 
210506: Montering av grindar 
kommer att ske inom kort. 
 

Montering dörr lillstugan Stuga/område  2019-10-10 Anki har träffat en firma som kan åta 
sig arbetet. Det beräknas ta en dag till 
en kostnad av ca 8-10.000 kr + 
material. 
 

Förvaringsbodar på planerna Stuga/område  2019-09-18 
(medlemsmöte) 

Pågår. Se notering under punkt 8. 
 
 

Toa på klubben Stuga/område 2020-10-08 Framtaget kostnadsförslag finns. 
Anskaffning sker när vi har ett 
helhetsförslag, vi avvaktar tills vidare. 
 

Kattvinden – städning 
(övervåningen) 

Stuga/område 2020 Arbetet ej påbörjat - räknar med att 
det sker under våren 2021. Ansvarig 
Gudrun. 
 

Mindre papperskorg övre plan 

 

Stuga/område Styrelsemöte 
2020-10-08 
 

Billigaste och enklaste lösningen är att 
flytta papperskorgen till egen stolpe. 
Kommer att fixas i samband med 
belysningsarbetet. Ansvarig Gudrun. 
 

Klubbvästar med tryck Styrelsen Styrelsemöte 
2021-03-11 

Är beställda. 
 
 

Presentation av klubbens 
instruktörer 

HUS Styrelsemöte 
2021-03-11 

Foto och kort presentation på 
hemsidan. Ansvarig: Marita 
Pågår. 
 

 


