
Styrelsemöte 2013-03-24 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 
Närvarande: Karl-Olge Gustafsson Krafft, Mats Hammarlund, Alexandra 

Nilsson, Helena Einebrant, Rosmarie Jonazon, Helena Axelsson, Ulrika 

Pettersson, Jessica Krafft, Ida Edvardsson och Anna Knutsson. 

 

 

§ 10  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 11 Dagordningen godkändes 

 

§12 Förra mötets protokoll godkändes. 

Sekreteraren ska fortsättningsvis skicka protokollet till samtliga 

styrelsemedlemmar via mail för att få det godkänt så att det snabbare 

kan komma ut på hemsidan. 

 

§13 Sektorer och kommittéer: 

Tävlingssektorn planerar en spårtävling 14 april, lägre och högre 

klass.  

Styrelsen beslutade att klubben ska köpa in en GPS för att fler ska 

kunna lägga spår, Ida Edvardsson och Karl-Olge G Krafft fick det 

som uppdrag. 

Tävlingssektorn vill köpa in en ny stege till brukstävlingar därför att 

den som finns är trasig och har inte rätt mått. 

 

Utbildningssektorn: Det pågår just nu en allmänlydnadskurs, två 

tävlingslydnadskurser och ett aktivitetspass. 

Längre fram i vår planerar Monika Lundin att hålla en valpkurs. 

Jessica Krafft har fått ett ok från distriktet att hålla en 

instruktörsutbildning i allmänlydnad på Smålandsstenar 

brukshundklubb. 

Alexandra Sindell och Anna Knutsson ska gå en 

instruktörsutbildning i rallylydnad till hösten. 

Istället för rabatterat studiematerial ska studiefrämjandet ge klubben 

en kanon att använda på kurserna. 

Michelle Karlsson får gå en kurs gratis eftersom hon är och har varit 

medhjälpare vid ett flertal kurser. 

Det finns önskemål att det ska sättas upp speglar och läggas ut en 

matta i klubbstugan för att underlätta vinterträning. Mats 

Hammarlund ska undersöka möjligheten att bli sponsrade med en 

matta. 



Agility: Så fort snön är borta kommer det att starta en nybörjarkurs 

och en fortsättningskurs. 

Det är öppet att anmäla sig till både 1 maj tävlingen och 

distriktsmästerskapet på sbk-tävling. 

Ulrika Pettersson kollar med Eva Oijennus om hyra av 

fotbollsplanen till 1 maj. 

Ulrika har visat ett kostnadsförslag på hinder som behöver köpas in 

för att kunna hålla officiella tävlingar på klubben, styrelsen 

godkände inköpen med vissa förändringar i förslaget. 

Styrelsen avvaktar med ett beslut angående att skicka Sara Edman 

och Linda Karsson på agilityinstruktörsutbildning. 

 

RUS har inget att meddela 

 

IT är ej närvarande 

 

Stugan ute är ej närvarande. Karl-Olge G Krafft tar kontakt med 

Mats Börjesson angående fortsatt planering av den nya planen. 

 

§ 14 1 maj 

Arbetet pågår men det finns vissa problem med funktionärer till 

utställningen. 
 

§ 15 Kassörens rapport: 

Helena Einebrant gick igenom rapporten. Klubbens tillgångar är för 

närvarande 323 096 kr 

 

§ 16  Det finns inga inkomna handlingar. 

 

§ 17 Övriga frågor: 

Anna Knutsson och Alexandra Sindell föreslog att klubben ska 

tillsätta en rallylydnadssektor vilket styrelsen ställde sig positiv till. 

Det finns planer på att anordna en rallylydnadstävling under 2014. 

 

§ 18 Mötet avslutas  

 

  

 


