
Styrelsemöte 2013-06-30 
Smålandsstenar brukshundklubb 

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

Rosmarie Jonazon, Helena Axelsson, Helena Bolmenius, Robie Aqvilin, Ulrika 

Pettersson, Jessica Krafft, Ida Edvardsson och Anna Knutsson. 

 

 

§ 37  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 38 Dagordningen godkändes 

 

§ 39 Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 40 Sektorer och kommittéer: 

 Tävlingssektorn meddelar att KM i lydnad gick bra.  

 1:a Jenny Lindqvist med Sally 

 2:a Helena Axelsson med Fina  

 3:a Katarina Hansson med Allie 

 Den 3 juli arrangeras en lydnadstävling med cirka 25 anmälda. 

Utbildningssektorn rapporterar att alla kurser är avslutade. På nästa 

utbildningsmöte kommer det att visas hur den nya kanonen fungerar 

så att den kan börja användas på kurserna. 

RUS har inget att rapportera. 

Agilitysektorn meddelar att KM gick bra. 

Vinnare small: Claudia Pflügler med Elliot 

Vinnare medium: Anna-Karin Hammarlund med Iris 

Vinnare large: Sara Edman med Gizmo 

Styrelsen tog ett beslut att rekommendera Sara Edman att gå 

agilityinstruktörsutbildning till hösten. 

IT ska maila lösenordet till klubbens mail till alla i styrelsen, 

sektorsansvariga och kommittéansvariga. Tydligare information ska 

finnas på hemsidan så det blir lättare att skicka mail direkt till den 

det berör. 

Stugan ute ej närvarande. På grund av förseningar ska Helena 

Bolmenius fråga sin bror angående färdigställande av den nya planen 

och gräva ner kablar till den nya belysningen på alla planer. 

Utställningskommittén har fått frågan av Annika Hellman om vi kan 

tänka oss att låta hennes klubb arrangera en utställning 1 maj i 

samband med dom övriga tävlingarna på våran klubb. Det enda som 

vi behöver ordna inför den utställningen skulle i så fall vara 

utrymme, parkering och kök. Styrelsen är positiva till arrangemanget 



men väntar med att fatta beslut tills vi vet om det finns tillräckligt 

med utrymme. 

 

§ 41 Kassörens rapport: 

Det är fortfarande stora problem med hur listorna till kurserna fylls i,  

det stämmer sällan. Fortsättningsvis ska antingen Helena Axelsson 

eller Helena Einebrant närvara vid varje kursstart för att informera 

hur det ska gå till. På första utbildningsmötet ska det även  

informeras om listor och priser. 

Klubbens tillgångar är för närvarande 321 907 kronor. 

Telefonen är uppsagd från och med 23/9. Robie Aqvilin ska 

meddelas att telefonnumret ska tas bort från hemsidan. 

 

§ 42 Inkomna handlingar: 

 JRAB vill att vi märker ut var avloppstanken finns. 

 

§ 43 Övriga frågor: 

 Priset för hundungdom är 250 kronor. 

I samband med höststädningen ska även stugan inne rensas och 

städas. 

 

§ 44 Nästa styrelsemöte: 

 15 augusti klockan 18.30 

 

§ 45 Mötet avslutat 


