
Styrelsemöte 2013-09-26 
Smålandsstenar brukshundklubb 

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

Hammarlund, Mattias Larsson, Helena Bolmenius, Helena Einebrant, Ulrika 

Pettersson, Ida Edvardsson och Anna Knutsson. 

 

 

§ 55 Ordförande öppnar mötet 

 

§ 56 Dagordningen godkändes 

 

§ 57 Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 58 Sektorer och kommittéer: 

Tävlingssektorn meddelar att tävlingarna 14/9 elitspår och 15/9 lägre 

spår gick bra. 

Fler tävlingar är planerade, 5/10 lydnadstävling med 21 anmälda 

ekipage, 26/10 apellspår och apellsök, 27/10 är det KM i apellspår. 

Utbildningssektorn har bjudit in Hanna Nilsson helgen 12-13 

oktober, Hanna ska hålla kurs i lydnad och rallylydnad. Betalning för 

kursen ska göras till klubbens plusgirokonto. Deltagarna på kursen 

ska betala kursavgift och mat. 

Styrelsen beslutade att sponsra aktiva medlemmar (kursledare och 

styrelsemedlemmar) som vill gå kurs för gästintruktörer på klubben 

med 150 kronor.  

Inbjudan till aktiviteter på klubben måste ske via hemsidan, inte på 

facebook eller via andra sociala medier.  

Agilitysektorn meddelar att DM 15/9 gick bra, antalet starter var 118 

st. 

Annica Aller är preliminärbokad som gästinstruktör helgen 10-11/5 

eller 24-25/5. 

Några medlemmar har ställt frågan om att få låna hem dom gamla 

balanshinderna under vintern, agilitysektorn får ansvara för det så att 

det blir rättvist. OBS utlåning gäller bara den gamla gungan och den 

gamla balansbomen, inga andra hinder. 

IT ej närvarande. 

Stugan ute meddelar att den nya gräsklipparen är levererad, den 

kostade 45 490 kronor. 

Karl-Olge G Krafft har beställt nya strålkastare till den gamla 

belysningen, under vecka 40 ska det lysa riktigt på planen igen. Den 

nya belysningen ska sättas upp våren 2014.  



 

Städdag är planerad 2 november klockan 10. 

RUS ska meddela vilka funktionärer som finns i klubben. 

 

§ 59 Kassörens rapport, klubbens ekonomi är god. 

 

§ 60 Inga inkomna handlingar. 

 

§ 61 Övriga frågor. Mats Hammarlund ställde frågan om vi kan tänka 

oss att göra en bilaga till Västbo Andan, kostnaden hänger på hur 

många annonsörer vi kan få ihop. I marknadsföringssyfte är det en 

bra idé. Styrelsemedlemmarna ska fundera på till nästa möte om det 

är något som vi vill göra. 

Det har varit ett möte mellan smålandsdistriktet och Segerstad 

angående ett samarbete. 

Det har förekommit utlåning av material till andra klubbar i samband 

med tävling, vi ska fundera på en policy angående hur det ska ske 

och eventuellt slitage. 

 

§ 62 Mötet avslutas. 

 
 


