
Styrelsemöte 2013-05-23 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 

Närvarande: Karl-Olge Gustafsson Krafft, Alexandra Nilsson, Helena Einebrant, 

Helena Axelsson, Helena Bolmenius, Mats Hammarlund, Ida Edvardsson och 

Anna Knutsson. 

 

 

§ 28  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 29 Dagordningen godkändes 

 

§ 30 Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 31 Sektorer och kommittéer: 

Utbildning ej närvarande. Flera kurser är avslutade eller håller på att 

avslutas. Valpkurs har precis startat. Helena Bolmenius kommer att 

ha en provapå dag med blodspår. 

Tävlingssektorn rapporterar att tävlingen 1 maj gick bra. Det var ca 

20 deltagare. Ida Edvardsson och Alexandra Sindell var 

tävlingsledare.  

13 juni ska KM i lydnad anordnas . Den 26 juni ska det vara en 

träningstävling i lydnad och brukslydnad. 

Agilitytävlingen 1 maj blev lyckad. Ca 250 starter, bra flyt och 

positiva kommentarer. 

KM i agility ska vara 12 juni. 

KM i rallylydnad planeras till hösten, domare är tillfrågad. 

RUS meddelar att det ska hållas ett MH 26 maj. Beskrivare är 

Tomas Bengtsson. RUS planerar även ett nytt möte. 

IT ej närvarande. Robie Akvilin skickade en fråga om att beslut 

borde fattas angående vem som ska skicka ut kallelse till 

styrelsemötena, det beslutades att Alexandra Nilsson ska kalla via 

mail. Det beslutades även att Robie Akvilin ska fortsätta att 

vidarebefordra alla mail som kommer till klubben. 

Agility ej närvarande. 

Stugan ute ej närvarande. Gräsklippningen ska fortsättningsvis göras 

två och två, det är för mycket jobb för en man. Mats Hammarlund 

ska kolla med kommunen om det möjligtvis finns begagnade 

gräsklippare till salu. Sista arbetet som ska utföras på den nya planen 

är preliminärbokat till den 2 juni. Dom nya belysningsstolparna 

väntas anlända 26 maj. 

 

§ 32 Kassörens rapport: 



 Vi gick igenom ekonomin för 1 maj. 

Beslut togs att alla inkomster från kurser ska bokföras under 

utbildning och alla tävlingsinkomster ska bokföras under tävling. 

Beslut togs att den fasta telefonen ska sägas upp. 

Klubbens totala tillgångar är för närvarande 344 424 kronor. 

 

§ 33 Inkomna handlingar gicks igenom. 

 

§ 34 Övriga frågor: 

Uthyrning av klubbstugan till icke medlemmar ska diskuteras i varje 

enskilt fall. En speciell tag till dörren ska programmeras. 

 

Gästboken ska plockas bort från hemsidan. 

Smålandsstenar brukshundklubbs officiella facebooksida ska byta 

namn. 

Det planeras en brännbollsmatch till den 28 juni klockan 17.30 för 

alla medlemmar. Grillarna ska tändas och alla får ta med sig egen 

mat och dryck. 

 

§ 35 Nästa styrelsemöte är bestämt till söndagen 30/6 klockan 18.00. 

 

§ 36  Mötet avslutas. 
 


