
Styrelsemöte 2013-10-24 
Smålandsstenar brukshundklubb 

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

Hammarlund, Mattias Larsson, Helena Einebrant, Ulrika Pettersson, Robie 

Aqvilin, Rosmarie Jonazon, Ida Edvardsson och Jessica Krafft 

 

 

§ 63 Ordförande öppnar mötet 

 

§ 64 Dagordningen godkändes 

 

§ 65 Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 66 Sektorer och kommittéer: 

Utbildningssektorn meddelar att det eventuellt blir en valpkurs i 

januari.  

Kursen med Hanna Nilson hölls bara på lördagen den 12 oktober på 

grund av bristande intresse. 

Tävlingssektorn har valt att slå ihop tävlingarna helgen 26-27 

oktober. KM i apellspår är alltså på lördagen den 26 oktober. 

Ett samarbete med närliggande klubbar har påbörjats för att ordna 

träningstävlingar i lydnad och brukslydnad. Torsdagen den 31 

oktober är det smålandsstenar som håller i det. 

IT har inget att rapportera. 

Agilitysektorn har haft stormöte. Där bestämdes det vilka tävlingar 

som ska anordnas 2014. Den första tävlingen blir en inofficiell 

tävling 1 februari till förmån för organisationen ”ung cancer”. Flera 

sponsorer är redan ordnade, bland annat så sponsrar Burseryds IF 

med hallhyra för arrangemanget. På kvällen planeras det en fest. 

1 maj blir det officiell tävling klass 1 och 2.  

I november kommer det att ordnas en lagtävling. 

Styrelsen har beslutat att skicka Mats Hammarlund och Mats 

Börjesson till tävlingsledarutbildning 7-8 december i Växjö. 

Preliminärbokningen med Annica Aller är ändrad, på grund av krock 

med stora tävlingar, till 18-19 januari eller 9 mars. 

Ulrika Pettersson ska ordna ett inloggningskonto till BIF-hallen. 

Varje person som bokar hallen blir ansvarig för att anteckningar förs 

om vilka som är med på träningen och vilka datum som är bokade. 

Fakturan kommer att skickas till klubben en gång i kvartalet och det 

får inte bli några tveksamheter angående vilka som har varit där och 

vilka som ska betala.  



RUS har inget att rapportera. 

Stugan ute meddelar att den gamla gräsklipparen behöver en ny 

startmotor, Mattias Larsson ordnar det. 

Karl-Olge G Krafft ringer till LBC och avbokar snöröjning till 

vintern, Andreas Andersson kommer istället att kontaktas. 

 

§ 67 Kassörens rapport, klubbens ekonomi är god. 

 

§ 68 Ett meddelande från länsförsäkringar har kommit angående en 

skadeanmälan som gjordes efter ett åsknedslag november 2011. 

Fakturor eftersöks som kan relateras till det. 

 

§ 69 Övriga frågor 

Mats Hammarlund ordnar ett nytt bredband till klubben. 

Köket behöver renoveras, en inventering och ett kostnadsförslag bör 

göras för det. 

Jessica Krafft ordnar med en jultalrik till klubbens aktiva 

medlemmar (instruktörer, styrelsemedlemmar). 

Styrelsen beslutar att en bilaga i Västbo andan ska göras, den ska ges 

ut under vecka 16 eller 18 2014. Mats Hammarlund ska hålla i 

arbetet men vi måste alla hjälpas åt. 

Jessica Krafft skriver ett förslag på en policy angående utlåning av 

material till andra klubbar. 

Tävlingsansvariga vid bruks och lydnadstävlingar måste kolla att alla 

deltagare tävlar för en SBK klubb. 

Styrelsemöte i december blir måndagen den 16/12 kl 18.00 

 

§ 70 Mötet avslutas. 

 
 

 

 


