
Styrelsemöte 2014-10-23 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 

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

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

Helena Bolmenius, Anna Knutsson och Ulrika Pettersson. 

 

§ 62  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 63  Dagordningen godkändes 

 

§ 64  Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 65  Sektorer och kommittéer: 

  Utbildning: Jessica kommer att starta en tävlingskurs i grundlydnad. 

  Instruktörer och blivande instruktörer kommer att kallas till ett   

  informationsmöte angående dom nya grundmodulerna. En   

  grundmodulkurs kommer att hållas i Jönköping under två helger, 10-11 

  januari och 7-8 februari. 

  En L1 kommer att hållas 28-29 november. 

  Tävling:  21/9 hölls det en lydnadstävling med 13 anmälda. 

  28/9 anordnades det en rallylydnadstävling med 99 starter. Deltagarna 

  var nöjda men det framkom på enkäterna att det behövs en tydligare  

  vägbeskrivning på hemsidan. 

  5/10 var det en brukstävling med 4 deltagare i spår och 4 st i sök. 

  6/12 är det planerat att KM i bruks ska äga rum. 

  RUS: 18/10 var det MH på klubben med 5 deltagare. 

  Agility: Sara Edman och Rebecca Johansson går     

  agilityinstruktörsutbildning. 

  Det var 142 starter på KM/inoff-tävling då Mats Börjesson examinerades  

  till tävlingsledare. 

  Det ska hållas en lagtävling i BIF-hallen den 22/11, med två veckor kvar 

  tills vi stänger anmälan är det 552 starter. 

  Mat till A2 utbildningen, som kommer att äga rum i Burseryd, handlas in 

  på klubbens konto på Ica och smålandsdistriktet betalar till klubben. 

  Alexandra Nilsson ska gå A2 utbildningen. 

  Rallylydnad: Det planeras ett KM 31/10. 

  31/1 ska det anordnas en tävling i BIF-hallen. 

  10 skylthållare måste köpas in och även nummerskyltar bör införskaffas. 

  Stugan ute: Försäkringsbolaget står för kostnaden av ett nytt altantak, 

  självrisken ligger på 4400 kronor. Mats Hammarlund ska kolla med  

  snickare. Mats ska även fråga Georg Svenningsson angående planen. 

  Nytt underlag till belysning ska tas fram till nästa möte. 

 



§ 66  Kassörens rapport: 

  Klubbens ekonomi är god 

 

§ 67  Inga inkomna handlingar 

 

§ 68  Övriga frågor: 

  Plank till apellplanen ska sättas upp på vårens städdag, även stolpar där 

  man kan binda upp hundarna. 

   

 

§ 69  Nästa styrelsemöte 26/11  

 

§ 70  Mötet avslutas 


