
Styrelsemöte 2016-09-29 
Smålandsstenar brukshundklubb 

 

Närvarande: Karl-Olge G Krafft, Alexandra Nilsson, Robie Aqvilin, Ida Edvardsson, 

Eva Oijennus och Siv Ljunggren 

 

§ 47  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 48  Dagordningen godkändes 

 

§ 49  Förra mötets protokoll godkändes 

 

§ 50  Sektorer och kommittéer: 

Utbildning: Robie Aqvilin har varit i kontakt med Eva-Marie Wergård 

för en kick-off dag för klubbens aktiva funktionärer. Styrelsen beslutar 

att bidraget från studiefrämjandet ska gå till denna aktivitet. 

Flera kurser har nu avslutats. 

Robie har varit i kontakt med Camilla Sjöberg från Falkenberg som är 

domare i Nose Work angående en kursdag här på klubben både för 

nybörjare och lite mer erfarna ekipage. 

Styrelsen beslutar att klubben bekostar en föreläsning för Maria Brandel. 

Lydnad/bruks: Många fina ord från dom tävlande på senaste 

söktävlingen. 

Det har varit KM i alla grenar utom rallylydnad. Klubbmästare i lydnad  

är Ida Edvardsson med Skilla och vinnare i bruks är Helena Axelsson 

med Fina. 

På grund av den nya regelrevideringen är det osäkert hur många 

deltagare det blir på lydnadstävlingen som är planerad i februari i BIF-

hallen. Vi väljer ändå att arrangera tävlingen. 

RUS. Det MH som är planerat blir inställt på grund av för få deltagare. 

Det är planerat ett MH 25 mars och 15 oktober tills vidare. 

Agility: Vi har haft KM, vinnarna är L: Mats Hammarlund/Alva M: 

Carin Nennestam/Dobbe S: Claudia Pflugler/Elliot 

Det planeras för fullt för tävlingen 12-13 november. 

Stugan ute: Roger Ljunggren ska hjälpa Karl-Olge med planeringen av 

belysningen. 

   

§ 51  Kassörens rapport: 

  Klubbens ekonomi ser bra ut. 

 

§ 52  Inkomna handlingar: 

  Vi gick igenom inkomna handlingarna. 

   

§ 53  Övriga frågor: 



  I nuläget väljer styrelsen att inte hyra  ut stugan och MH-banan till  

  någon annan förening. 

  Maja Andersson är tillfrågad om att ingå i valberedningen och har tackat 

  ja. 

 

§ 54  Nästa styrelsemöte 

  25/10 kl 18.00 

 

§ 55  Mötet avslutas 


