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Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande:  
Richard  
Margareta  
Sara 
Torbjörn  
Agnetha 

Birgitta  
Hasse 
Isabel 

Frånvarande:  
Kerstin  

3. Val av justeringsperson  
Richard Karlén ordförande 

4. Godkännande av dagordning 

5. Föregående protokoll 22-04-27 

- Dörr och låsbyte på gång, utlagt på entreprenör, kommer först installeras med gamla 
låset för att sätta in nya låset i augusti, kvarstår tills klart  
- Lampan ner till planen på gång, kvarstår tills klart  
- Funktionärsfest på klubben 2 juli kl 17.00, 26 st anmälda!  
- Medlemsmöte 14 september, Mari Andersson tillfrågad om specialsök. Svante Friberg 
tillfrågad om mondioring  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- Klubbkläder, Margareta undersöker, kvarstår tills klart  

6. Inkommande och utgående post och mail 
Inget inkommit 

7. Korta rapporter 
- Ekonomi: God ekonomi, 96 tusen plus i juni  

- Utbildning:  
Emma Hellström tar en paus från utbildningsgruppen, kommer att bli kvar för sociala 
medier. Utbildningskommittén: Sara, Karin och Isabel  
20 stycken genomförda utbildningar i vår i samarbete med övriga kommittéer!  
Utbildningsdag för aktiva instruktörer och hjälpinstruktörer under året med Lena Kerje 
den 26 augusti.  
Instruktörsmöte med hundträning och korvgrillning den 1 september  
Enstaka kurser under sommaren, efterlyser planering för höstens kurser  
 
- Bruks:  
Tredagarskurs planlydnad lägre under sommaren 

- Mental: 
SBK har antagit MT 2017 from 230101, mer information kommer 
  
- Fogde: 
Ser över möjlighet ny mindre brant trapp till övervåningen  
Lamporna på plan behöver ses över, inhyrning av skylift  
Ett bord med bänkar ska flyttas till nedre plan  

- Kök: 
Linda Schröder har avsagt sig ansvaret för köket.  
Kökskommittén: Kerstin Lundin köksansvarig tills vidare, Christina Bladh, Ann-Marie 
Lönnelid, Madelene Lönnelid  
 
- Utställning: Nationaldagsutställning 6 juni 2022  
Lyckad utställning med många besökare och trevlig stämning. Hans-Åke Sperne var 
uppskattad speaker och många hjälptes åt både innan och under dagen 
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- Hemsida: 
Fortsatt kontakt angående nya hemsidan som SBK ska ordna 

- FB/Instagram: 
Emma och Sara kvar, Isabel läggs till 

- Agility: 
Tävlingen den 5 juni var lyckad med många deltagare.  
Funderar på KM till hösten 

- Rallylydnad:  
            Karin Månsson snart färdigutbildad instruktör 

- Lydnad:  
            Tävling startklass – klass 3 den 10 juli 

- Specialsök: 
            Haft möte den 15 juni. Kommittén: Gunnar, Mari Andersson och Margareta  
            Planerar ”Alla nosars dag” en provapå-dag tillsammans med bruks i höst 4 eller 10  
            september. Specialsöksprov planeras till den 29 och 30 oktober  
            Gunnar Larsson planerar att ha en grund och en fortsättningskurs i specialsök i höst            

Planerar en kursdag ”Kom till dukat bord” under hösten 
Elisabeth Edlund och hunden Gillan står som 2 reserv på kvallistan till Nosework SM 

- Patrullhund  
            Provapå Patrullhund den 18 juni blev lyckad med 10 deltagare. Informationsfilm,  
            praktiska övningar och miljöträning inför de moment som kommer på ett test 

8. Övriga frågor  
Fråga från uppföljning av verksamhetsplan den 8 juni om köket ska fortsätta att 
interndebitera. Köket har interndebiterat sedan ca 7 år tillbaka, anledningen var att få 
ordning i beställningarna och en bättre budgetuppföljning. Styrelsen beslutar att 
interndebiteringen fortsätter som tidigare och ger Kökskommittén i uppdrag att se över 
internpriserna så att de anpassas till självkostnadspris till nästa styrelsemöte  
 
Twin Club behöver ta bort flisen som ligger kvar efter Custom bike show på nedre plan  
Richard har pratat med dom ett par gånger utan framgång. Richard, Hasse, Tobbe och 
Isabel bokar möte med Twin Club till hösten för att prata om skötseln efter utlåning av 
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nedre plan  

9. Nästa möte 
31 augusti 
  

10. Mötet avslutas 

Tack för idag! 

…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  
 

……………………..                             Underskrivet protokoll i pärmen på klubben                                              
Richard Karlén                                                                                       
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