
Styrelsemöte 2016-03-06 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 

Närvarande: Robie Aqvilin, Alexandra Nilsson, Eva Oijennus, Siv Ljunggren, Helena  

Einebrant, Helena Axelsson, Ida Edvardsson och Jenny-Ann Magnevik. 

 

§ 1  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 2  Dagordningen godkändes 

 

§ 3   Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 4  Kassörens rapport: 

  Jenny-Ann ska kolla om vi har fått vårt utlovade bidrag från kommunen 

  under 2014-2015. 

   

§ 5  Sektorer och kommittéer: 

  RUS: 

  se bilaga 1. Styrelsen godkänner RUS förslag med tillägg för att det  

  gäller även för lydnad och brukstävlingar. 

  Agility: 

  Alexandra och Carin har varit på agilitykonferrens i    

  smålandsdistriktet. 

  Funktionärer söks till tävlingen 30/4 

  Stugan inne: 

  Oklart vilka uppgifter som ska ingå i denna post. 

  Utbildning: 

  Helena Einebrant med medhjälpare kommer att starta en   

  valpkurs 10/3. 

  Robie Aqvilin startar en parkourkurs 20/3 

  Helena Axelsson med medhjälpare startar en tävlingskurs 5/4. 

  Rebecca Johansson och Sara Edman startar en agilitykurs för nybörjare 

  7/4. 

  Priserna för kurser bordläggs till nästa möte, justering måste göras till 

  kursstarten efter sommaren. 

   

§ 6  Styrelseposter som saknas: 

  Utbildningssektorn: Styrelsen föreslår Ulrika Pettersson som   

  utbildningsansvarig med Robie Aqvilin som kontaktperson till styrelsen. 

  Ulrika Pettersson har inte svarat än. 

  Kassör: Styrelsen beslutar att Siv Ljunggren får full behörighet att teckna 

  klubbens firma. Siv ska betala fakturor och ta emot post. Övriga som  

  sedan tidigare beslut tecknar klubbens firma är Karl-Olge G Krafft,  

  Helena Axelsson och Jenny-Ann Magnevik. 



  Helena Axelsson fortsätter med medlemsregistreringen som nu är  

  en egen post, medlemsansvarig.   

  Jenny-Ann fortsätter med ekonomisk redovisning och bokföring. 

  Styrelsen beslutar att tävlingssektorn inte längre ska finnas, den ersätts 

  av lydnad/brukssektor, där beslutas det att Eva Oijennus blir ansvarig. 

  Valberedning: Helena Einebrant väljs på 1 år som sammankallande,  

  frågan är ställd till en medlem angående posten på 2 år, har ej fått svar 

  än. 

 

§ 7  Inkomna handlingar: 

  Styrelsen gick igenom handlingarna. 

   

§ 8  Övriga frågor: 

  Det måste finnas rutiner för bokning och betalning i BIF-hallen. 

  Det beslutas att nuvarande inloggning för att boka hallen ska tas bort. 

  Nästa gång hallen ska bokas för tävling ska en ny inloggning skapas och 

  sen bara användas till tävlingar och andra arrangemang som klubben  

  ordnar. 

   

  Helena Einebrant fortsätter som ansvarig för att mejlen till klubben  

  kommer ut till den som berörs. 

 

  Trivselregler, drogpolicy och infoblad behöver uppdateras, frågan  

  bordläggs till nästa styrelsemöte. 

 

  Kaffe måste beställas, även det bordläggs till nästa möte. 

 

  Styrelsen eftersöker lite mer struktur i kursverksamheten gällande  

  kursmaterial och upplägg och att kursutvärderingarna faktiskt utvärderas. 

 

  Helena Einebrant sätter ihop ett förslag på en arbetsbeskrivning till varje 

  sektors- och kommittéansvarig till nästa möte. 

   

§ 9  Nästa styrelsemöte 

  Söndag 3/4 kl 14.00, Helena Axelsson ordnar fika. 

   

§ 10  Mötet avslutas 

 

 

Protokollet justeras 

 

 

Robie Aqvilin,      Alexandra Nilsson, 

Vice ordförande      Sekreterare 


