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Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande: 

Gunnel Löfqvist 

Agnetha Ekholm 

Monica Floge 

Kerstin Lundin 

Hasse Öijerstedt 

Sarah Esperi  

Catherine Andersson 

 

3. Val av justeringsperson 

Catherine och Gunnel  

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 

 

5. Föregående protokoll (dat 2019-08-28) 

Godkänns och läggs till handlingarna 

 

6. Inkommande och utgående post 

Inbjudan till infomöte Färsna naturreservat. Ordförande skriver till kommunen – Rbk 

önskar ’icke koppeltvång’ i föreskrifterna på grund av vår hundträningsverksamhet. 

Ordförande deltar vid infomöte på kommunhuset. 

 

Inbjudan workshop inför Sjövärnskårens kris övning 2020 – Under nästa år vill 

Sjövärnskåren starta upp samarbetet med Rbk. Skrivelsen skickas vidare till ansvarig för 

tjänstehundar. 

 

7. Korta rapporter 

- Ekonomi – Bokföring genomförd tom 31 aug. Kort presentation av ekonomiska läget.  

- Tävling – Brukstävling lördag 5/10 apell. IGP tävling inställt söndag. 

- Mental – 12/10 MH 

- Fogde  - Hasse frågar Jimmy om att byta glödlampor på klubbstugans utelampor. 

Fixardagen – Grinden trasig nedre planen. Staketet på apell planen. mm Se egen 

fixarlista. 

http://www.roslagensbk.se/
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- Utbildning – Kurserna pågår. De som gick L1 utbildningen för hundfolk som 

genomfördes var väldigt nöjda. 

- Kök – Några aktiviteter kvar under hösten. 

- Utställning – Utställning har börjat arbetet med utställningen 13 juni 2020. Letar 

domare.  

- PR/Info – Inget att tillägga 

 

8. Övriga frågor 

Fixardag 19 okt – Saker som behöver fixas: staketet mot motionsspår, grind nedre plan, 

innertak, vinterstäda, lampor, kratta kring huset, utemöbler ställas iordning mm. Alla är 

välkomna. 

Rapport från distriktets ordförandemöte – Har klubbarna ansvarsförsäkring för styrelsen. 

Det finns paketförsäkring man kan teckna hos SKK. Agnetha och Gunnel kollar upp hur 

Rbk har sina försäkringar. 

Behov av utbildning av funktionärer - Vi behöver uppge namn och mailadress på 

funktionerar som vill gå utbildning. Ordförande skriver och frågar alla 

verksamhetsansvariga om intresserade. Namnen lämnas till distriktet. 

Sarah önskar bli TL. 

Monica önskar bli SBK instruktör. 

 

Policy för medlemskultur – Sbk coacher finns att tillgå som kan komma till klubbens 

verksamhet. Policy för medlemskultur finns på hemsidan. Vi kan meddela på kurser att 

den finns. Policyn delas ut till verksamhetsansvariga. Ev. även vid medlemsmöte. 

Distriktet är snart klar med ny hemsida -  Målgruppen är lokalklubbarna.  

 

Uthyrning av klubbstugan – Frågan har ställts om att hyra plan och klubbstuga i privat 

regi för kurs i 4 dagar i slutet av april 2020. Instruktör är Kari Rörström i 

tävlings/brukslydnad.  

Beslut: Rbk hyr inte ut till konkurrerande verksamhet, samt att klubbens egna verksamhet 

med kurser är i full gång i april. Ordförande meddelar frågeställaren. 

 

9. Nästa möte 

30 okt 

10. Mötet avslutas 

 

VÄLKOMNA! 

 

 

Catherine Andersson   Gunnel Löfqvist 

Sekr     Ordf 

http://www.roslagensbk.se/

