
     Protokoll Styrelsemöte 2022-10-26

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet

1. Närvarande/frånvarande

Närvarande: 
Richard 
Torbjörn 
Hasse 
Kerstin 
Birgitta 
Sara 

Frånvarande: 
Isabel 
Margareta 
Agnetha

Inbjudna till fråga om hundungdom:
Ann Rosqvist 
Sara Rosqvist 
Wilma Rosqvist 
Josefine Brixhammar
Karin Månsson

1. Val av justeringsperson
Richard Karlén ordförande

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

3. Föregående protokoll 22-06-29



⁃ Nya låset installeras i höst. Kvarstår tills klart
- Lampan ner till planen på gång, kvarstår till klart 
- Klubbkläder, Margareta har pratat med Sportringen som kommer att plocka fram 
förslag om kläder inklusive kepsar. Kvarstår tills klart

- Ser över möjlighet ny mindre brant trapp till övervåningen, kvarstår tills klart
- Lamporna på plan behöver ses över, inhyrning av skylift, kvarstår tills klart
- Ett bord med bänkar ska flyttas till nedre plan, kvarstår tills klart
-  Förtjänsttecken till 2023: Kerstin undersöker frågan i alla kommittéer. Senast 
15/1  2023 behöver ansökningarna vara inne

1. Inkommande och utgående post och mail
Inkommande mejl från Maria Wägner, motion om statuter:
- Styrelsen avstyrker motionen med motivering att vi upplåter frågan till 
utställningssektorn samt möte 23/11 då vi ska uppdatera statuterna överlag

Inkommande mejl från Linda Schröder, om träning på appellplanerna:
- Ömsesidig respekt gäller så att alla får plats och möjlighet att träna på planerna. 
Vid trängsel finns även nedre planen till förfogande. Kurser och tävlingar har som 
tidigare alltid företräde till planen nedanför klubbstugan.

Valberedningen för distriktet söker ordförande, sekreterare, ledamöter samt suppleanter

Nina Andersson från draghundsgruppen har mejlat med fråga om sponsring i efterhand 
för reseersättning samt klubbjacka/väst med tryck till SM 2022 – styrelsen godkänner 
reseersättning men uppmuntrar att information kommer i förhand till nästa gång. 

Emma Hellström har mailat med fråga om hundpromenad & fika i december, 50:-/person, 
där intäkterna oavkortat går till ideella föreningen Hundstallet. Styrelsen godkänner 
förslaget.  

1. Korta rapporter
- Ekonomi: Fortsatt god ekonomi.
- Utbildning: 
Full fart med många kurser. Lyckad föreläsning med Kenth Svartberg! Flera 
kurser planerade i MT-hallen i vinter.  Instruktörsmöte 10/11 kl. 19.00. 
- Bruks: 
Tävling lägre, högre, elit sök 29/10, Funktionärsfest 18/11. Hasse representerat 
RBK på distriktets möte gällande nästa års tävlingar. Lyckad kurs i prova på sök. 
- Mental: 



Kicki representerat RBK på distriktsmöte gällande nya regler för MT. 
-  Kök: 
Höstfest planeras för att ge tillbaka till våra eldsjälar i köket. Kerstin inventerar ev 
ersättare för kökskommittén. 
- Utställning 2023: 
Planering pågår
- Hemsida: 
Inget att rapportera
- FB/Instagram/Nyhetsbrev: 
Nyhetsbrev kommer förhoppningsvis ut före 14/11 med inbjudan till 
medlemsmötet. 
- Agility: 
Fixardag för agility 30/10, planerar inköp för förvaringsbod för bland annat 
tunnelsäckar.   Officiell tävling planeras för 2023. 
- Rallylydnad: 
Tävlingen (nybörjar & fortsättarklass) 3/9 blev mycket lyckad! Extra domare togs 
in pga många anmälda. Ca 75 startande ekipage. Tävling nybörjarklass juni samt 
september 2023 planeras redan för fullt. Full rulle med många kurser både 
utomhus och i MT-hallen. 
- Lydnad: 
Susanne varit på distriktsmöte och representerat RBK.
- Specialsök: 
Tävling 29-30/10 i Granlund
- Fogde: 
Torbjörn tar kontakt med låssmed & planerar för installation av nytt larm och 
låsanordning. 
Lampan ner till planen fungerar inte, elektriker skall kontaktas för reparation.
     
- Patrullhund:
Prova på kurs i november planeras även prova på kurs för ungdomar är i 
planeringsstadiet. 15/11 distriktsmöte för tjänstehund.   
- Draghund: Planerar för grönt kort-kurs till våren.
- Hundungdom:  
Wilma Rosqvist aktiv ungdom, intresserad av att dra igång HU om möjlighet och 
intresse finns tillsammans med mamma Sara Rosqvist, mormor Ann Rosqvist och 
Karin Månsson. Beslutas att HU går in som en kommitté under RBK/i RBKs regi 
tills vidare.
Planeras för en prova på-dag med olika sporter för ungdomar innan vintern. 
Mejl till HU? Facebook-sida? Kvarstår tills vidare



  

                       

8. Övriga frågor

Uppföljningsmöte med alla kommittéer den 23 november.
Medlemsmöte den 14 december – protokollförs.
Samarbete med Magnusson Petfood valpkurser? Sara återkopplar med kontakt på 
Magnusson, återkommer till nästa möte.

1. Nästa möte
30 november

2. Mötet avslutas

Tack för idag!

…………………….

Sekreterare Sara Nilsson

Justeras

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


