
Styrelsemöte 12-10-18 
Smålandsstenars Brukshundklubb 

 

Närvarande: Karl-Olge Gustafsson Krafft, Annette Pettersson, Rosmari Jonazon, Alexandra 

Nilsson och Emma Davidsson. 

 

§ 55  Karl-Olge öppnade mötet. 

 

§ 56  Dagordningen godkändes. 

 

§ 57  Förra mötets protokoll godkändes efter justeringar. 

 

§ 58 Information från sektorer och kommittéer  

 

        Tävling: KM i Bruks 21/10-12. Appeltävling den 27/10-12.  

 

        Utbildning: Ingen närvarande 

 

Agility: Alexandra Nilsson har förseslagit Ulrika Pettersson som sektoransvarig Agility. Vilket 

styrelsen bifaller.  

 

Rus: MH utfördes på klubben den 29/9-12 6 st deltagare. Beskrivare Thomas Bengtsson från 

Falkenberg och testledare Karl-Olge Krafft. Funkande bra. 

 

        It: Ingen närvarande. 

 

        Stugan ute: Den nya planen (agility) har påbörjats. 

 

        Stugan inne: Inget  

       
§ 59  Kassörens rapport: Vi har för tillfället 2855,50 kr i kassan, plusgiro 22031,47 kr, bank  

24874,92 kr, sparkonto 86 747 kr, sparkonto 204 731, totalt 341923,30 kr. Detta är fram till 

20120903 dags datum. 

         

§ 60  Inkomna handlingar: Arnfinn från Djurens Värld i Gislaved har varit och informerat om             

vårat avtal och vi kommer att få in en summa på 1276:- som bonus för 12 månads perioden (1/9-

31/8). Förfrågan av uthyrning av klubbstugan den 3/11-12 till Rebecka Edvardsson har beviljats av 

Styrelsen av en kostnad av 500:-.  

 

§ 61 Övriga frågor: Följande personer har byt mailadress: rosmarijonazon@gmail.com; 

 karl-olge@telia.com. Annette har tagit på sig att meddela Robie om mail ändringarna. 

Styrelsen har beslutat att IT-ansvarig meddelar samtliga styrelsemedlemmar plus sektoransvariga 

via mail när nästa styrelsemöte kommer att hållas. 

Annette meddelar Robie om detta. Vi har diskuterat behovet av nya instruktörer inom Agility och 

övriga instruktörer. Ska även titta på ett avtal som vi har haft för nya instruktörer till nästa möte. 

Annette kollar upp till nästa styrelsemöte om Varmförzinkning kan sponsra med ett antal stolpar 

plus fundament. 

 

§ 62  Nästa styrelsemöte: 22 november 2012 klockan 18:30 

 

§ 63  Mötets avslutande: Karl-Olge avslutade mötet.  
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Vid Protokollet      Justeras av 

 

 

 Annette Pettersson      Karl-Olge Krafft 

 


