
Styrelsemöte 12-08-09 
Smålandsstenars Brukshundklubb 

 

1. Närvarande: Karl-Olge Gustafsson Krafft,  Rosmari Jonazon, Helena Einebrant, Helena 

Axelsson, Ida Edvardsson, Mattias Larsson, Helena Bolmenius, Robie Aqvilin. 

 

§ 46  Karl-Olge öppnade mötet. 

 

§ 47  Dagordningen godkändes. 

 

§ 48  Förra mötets protokoll godkändes efter justeringar. 

 

§ 49 Information från sektorer och kommittéer  

 

        Tävling: Vi har haft klubbmästerskap i lydnad med åtta deltagare, klubbmästare blev      

        Alexandra Sindell. Den 4 juli var det kvällstävling med 26 tävlande. Kommande tävlingar 

        är spårtävlingar 15-16 september och KM i rallylydnad den 21 augusti. 

 

        Utbildning: Höstens kurser kommer att planeras på ett kommande u-möte. En agility 

        nybörjarkurs med Åsa Johansson är redan planerad och startar 21 augusti. Alexandra Sindell 

        startar också en nybörjarkurs 21 augusti i rallydnad men även en snabbkurs 31 augusti. 

        Helena E. kommer att sluta som utbildningsansvarig där hon delat posten med Jessica Krafft. 

        Det var beställt mappar från SBK till kursdeltagare men vi har fått meddelande om att de inte  

        för projektet är nedlagt av SBK. 

 

        Agility: Ingen närvarande, ansvarigposten är vakant.  

 

        Rus: Ingen närvarande, men Karl-Olge meddelade att det planeras ett MH i höst. 

 

        It: Helena E meddelade att hon även släpper sitt  IT-ansvar, där Robie tar över. 

 

        Stugan ute: Mattias konstaterade att gräsklippningen har fungerat. Projekt agilityplanen: 

        markarbetet ska påbörjas så fort som möjligt. 

 

        Stugan inne: Eva O har tillverkat och satt upp nya fina gardiner. 

 

         
§ 50  Kassörens rapport: Vi har för tillfället 4680 kr i kassan, plusgiro 16 927 kr, bank  

         20 466 kr, sparkonto 86 747 kr, sparkonto 204 731, totalt 334 236 kr. 

         

§ 51  Inkomna handlingar: Inga inkomna handlingar. 

         

 

§ 52  Övriga frågor: Klubben ansvarar för ny nattvandring 31 augsti-1september och vi behöver  

         medlemmar som kan nattvandra. Karl-Olge frågar Eva O om hon kan vara ansvarig och Ida E   

         hämtar materialet i Gislaved. Robie lägger ut en förfrågan på facebook och Helena på hem- 

         sidan. Vi diskuterade medlemsvård för medlemmar med ansvar efter önskan om det på klubb- 

         mötet. Helena A och Helena B skriver ihop ett förslag utifrån kvällens disskussion.  

 

§ 53  Nästa styrelsemöte: Söndagen 9 september kl. 18.30 

 

§ 54  Mötets avslutande: Karl-Olge avslutade mötet.  



 

 

Vid Protokollet      Justeras av 

 

 

 Helena Axelsson      Karl-Olge Krafft 

 


