
Styrelsemöte 18 september 2014 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 
Närvarande: KarlOlge, JennyAnn,, Helena E, Helena A, Ida och Jessica 

 

§ 53   Ordförande förklarade kvällens möte öppet. 

 

§ 54   Mötet godkände dagordningen. 

 

§ 55   Förra mötets protokoll godkändes. 

 

§ 56   Sektorer och kommittéer 

  Tävling: Vi har 18 starter i nuläget i samtliga klasser. Ingela står i köket. 

  Vi har  bokat in klubbmästerskap i spår, det blir den 26 oktober. Samling 

  kl 9.00. Anmälan sker till Ida. Information ligger ute på hemsidan.  

  Appelltävlingen är nu stängd. Tävlingen är den 5 oktober och det är 6 

  tävlande i spår och 4 tävlande i sök. 

  Utbildning: förslag på anmälningsformulär på hemsidan diskuterades. 

  Det startar en valpkurs i september, Susanne Eriksson och Karolina  

  håller i den, nästa valpkurs startar i november, med Sandra och Ronny. 

  Förslag från utbildningsgruppen kom fram att premiera instruktörer med 

  en peng att använda till egen utveckling. Detta bifölls av styrelsen. Det 

  ska dock skrivas i detalj hur det ska gå till med helgkurser kontra  

  veckokurser. UG gruppen redovisade även ett framtidstänk på en 5  

  årsplan över hur de vill att verksamheten ska se ut med återkommande 

  helger och läger mm. 

  RUS: Helena vill preliminärt hålla ett MH den 18 oktober. Inga  

  andra sektorer var närvarande. 

 

§ 57   kassörens rapport: Klubbens ekonomi är fortsatt god. 

 

§ 58    Inga inkomna handlingar 

 

§ 59   Övriga frågor: Helena E rapporterade från distriktmötet. Allt som  

  händer i fortsättningen i distriktets regi ska läggas ut i början på året.  

  Träningshelger kommer att återupptas under nästa år. Vår medverkan 

  kommer ej bli aktuell då det kommer läggas mer centralt i distriktet.  

  Protokoll kommer läggas ut på hemsidan.ArnFinn kom på besök för att 

  rapportera från Djurens Värld. 41 personer har handlat och det har gett 

  en rabatt till medlemmarna på sammanlagt 8500 kr. Utav dessa har 21 

  handlat 5 gånger eller fler som vi har fått bidrag från. Vi får 1561 kr till 

  klubben som våra medlemmar har bidragit till. Det sätts in på kontot från 

  Djurens värld. Vi ska lägga till på hemsidan att klubbmedlemmarna får 

  rabatt. Detta saknas i nuläget.Helena A beställer framåtsändandeben från 



  Jami Hundsport. 

 

§ 60   Nästa styrelsemöte är den 23/10 kl 18.3 

 

§ 61  Mötet avslutas 
 


