
Styrelsemöte 2014-08-14 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 

Närvarande: Karl-Olge G Krafft, Jenny-Ann Magnevik, Alexandra Nilsson, Mats 

Hammarlund, Helena Einebrant, Helena Axelsson, Ida Edvardsson, Jessica Krafft, 

Helena Bolmenius och Ulrika Pettersson. 

 

§ 44  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 45  Dagordningen godkändes 

 

§ 46  Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 47  Sektorer och kommittéer: 

  Helen Einebrant examinerades som tävlingsledare genom spårtävlingen 

  som var 9-10 augusti. 

  Det är lydnadstävling och rallylydnadstävling i september, i oktober är 

  det spår- och söktävling apellklass. 

  Emma Bengtsson har avsagt sig uppdraget som tävlingssekreterare, Eva 

  Oijennus och Anna Knutsson kan tänka sig att utbilda sig till  

  tävlingssekreterare. 

  RUS meddelar att intresset för MH är väldigt litet och det finns  

  för få figuranter, därför blir det svårt att fortsätta anordna MH på  

  klubben. 

  Agilityn har startat en fortsättningskurs och en nybörjarkurs börjar inom 

  kort. 

  4 oktober är det klubbmästerskap och inofficiell agilitytävling, då ska 

  även Mats Börjesson examineras som tävlingsledare. Temat för  

  tävlingen blir ”bulle” med anledning av kanelbullens dag. 

  22 november är det lagtävling i agility i BIF hallen. 

  Sara Edman och Rebecca Johansson ska utbildas till agilityinstruktörer. 

  Klubben ska köpa slalombågar till kursverksamheten av Åsa Johansson 

  för 1000 kr. 

  Anette Andersson har redan kvalat till SM i agility 2015. 

  Det är planerat ett utbildningsmöte 25 augusti. 

  Festkommittén planerar en julfest på klubben 5 december kl 18.00,  

  klubbens aktiva funktionärer blir bjudna, för övriga medlemmar kostar 

  det 100kr. 

 

§ 48  Kassörens rapport: 

  Klubbens ekonomi är god 

 

§ 49  Inga inkomna handlingar 

 



§ 50  Övriga frågor: 

  Mats Hammarlund ordnar en skylt med information att träning på  

  klubbens mark endast är tillåtet för klubbens medlemmar, övriga måste 

  fråga om lov. 

  Karl-Olge ska under vecka 34 beställa fundament till den nya   

  belysningen. 

  Helena Bolmenius beställer matjord och nytt tak till altanen så att det 

  finns på plats till städdagen. 

  Städdagen är 12 oktober kl 10.00 

 

§ 51  Nästa styrelsemöte är 18 september kl 18.30. 

 

§ 52  Mötet avslutas 


