
Styrelsemöte 2013-08-15 
Smålandsstenar brukshundklubb 

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

Hammarlund, Mattias Larsson, Rosmarie Jonazon, Helena Axelsson, Helena 

Bolmenius, Ulrika Pettersson, Ida Edvardsson och Anna Knutsson. 

 

 

§ 46 Ordförande öppnar mötet 

 

§ 47 Dagordningen godkändes 

 

§ 48 Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 49 Sektorer och kommittéer: 

 Tävlingssektorn meddelar att lydnadstävlingen 3/7 gick bra. 

14/8 var det KM i rallylydnad. 

1:a Anna Knutsson med Rozzy 

2:a Alexandra Sindell med Tessi 

3:a Jenny Lindkvist  med Sally 

I samband med KM hölls det även en inofficiell tävling i 

rallylydnad. 

Tävlingar är planerade 14/9 och 15/9 i elitspår respektive lägre spår. 

15/9 kommer det även att arrangeras DM i agility. Fotbollsplanen är 

bokad men ingen domare är ordnad än. 

Agilitysektorn meddelar även att det kommer att hållas en 

uppvisning i samband med invigningen av den nya hallen i Burseryd 

28/9. 

Sara Edman som blev rekommenderad av styrelsen att gå 

agilityinstruktörsutbildning har tackat nej till det. 

Ulrika Pettersson ställde frågan om det är ok att hon driver 

kursverksamhet hemma parallellt med att hon håller kurser på 

brukshundklubben. Styrelsen bedömde att den typ av agilitykurs som 

Ulrika håller hemma inte konkurrerar med verksamheten som drivs 

på klubben. Smålandsstenar brukhundklubb har inte heller bekostat 

Ulrikas utbildning och valde därför att säga ok. 

Utbildningssektorn var ej närvarande men meddelar att det kommer 

att vara ett utbildningsmöte 22/8. 

IT ej närvarande. Helena Einebrant har erbjudit sig att ta över 

klubbens mail igen och vidarebefordra till dom berörda. 

Den stationära datorn har gått sönder, Mattias Larsson ska kolla upp 

vad som eventuellt kan göras med den. 



Stugan ute meddelar att den nya planen är iordningställd och sådd. 

Mattias och Karl-Olge ska ordna så att belysningen på samtliga 

planer blir färdig snarast möjligt. 

Styrelsen fattade beslut att Mattias och Karl-Olge ska köpa en ny 

gräsklippare och att cirka 60 000 kronor är en rimlig summa att 

betala. 

 

§ 50 Kassörens rapport:  

Helena Einebrant är ej närvarande, hon meddelar att vinsten för 1 

maj minskar i takt med att stambokföringsavgifterna betalas in till 

SBK. 

Klubben har god ekonomi. 

 

§ 51 Inga inkomna handlingar. 

 

§ 52 Övriga frågor: 

Klubben ska byta bredbandsleverantör och det bestämdes att vi 

fortsättningsvis ska ha mobilt bredband. 

Klubben har fått en förfrågan om att låta en annan klubb arrangera 

en utställning 1 maj i samband med våra övriga tävlingar. Det enda 

som Smålandsstenar bk ska stå för är parkering , utrymme och kök. 

Det bestämdes att vi ska tacka ja till erbjudandet om Sgoif redan nu 

kan lova att vi för hyra deras planer, om dom inte kan lova oss det så 

tackar vi nej. 

 

§ 53 Nästa styrelsemöte: 

 26 september klockan 18.30 

 24 oktober klockan 18.30 

 21 november klockan 18.30 

 

§ 54 Mötet avslutat 


