
Styrelsemöte 2019-09-19 
Smålandsstenar brukshundklubb 

Närvarande: Robie Aqvilin, Helena Axelsson, Carin Nennestam, Alicia Fritz och 

Karl-Olge G Krafft. 

 

§ 47  Ordförande öppnar mötet 

 

§ 48  Dagordningen godkändes 

 

§ 49  Förra mötets protokoll 

  Sekreterare ej närvarande, två protokoll godkänns på nästa möte. 

 

§ 50  Sektorer och kommittéer: 

  -Bruks/lydnad: KM är på gång. Vi bör skriva i PM till tävlingarna att det 

  råder totalt rökförbud på klubben. Apelltävling är planerad med 2 st 

  tävlande i sök och 8 st som tävlar spår. 

  -Utbildning: Alicia ska kolla upp en mall till utvärderingar som vi kan 

  använda oss av för att kvalitetssäkra kurserna. 

  Agneta och Anni vill gärna gå kurs i ledarskapsutveckling, de vill även 

  hålla kurs i rallylydnad. 

  Alicia ska kolla med Helena om hon vill hålla en kurs till i höst då  

  efterfrågan är stor. 

  -RUS: 

  -Agility: Vi har ansökt om en tävling i slutet på april som kommer att 

  vara i Kinnaredshallen. 

  -Rallylydnad: KM är planerat 

  -Hemsidan: inget att rapportera 

  -Distriktet: inget att rapportera 

  -Trivsel: Carin och Åsa planerar för en trivseldag 17/11. 

  -Stugan ute: Styrelsen beslutar att godkänna offerten från Magnus  

  Nyberg på robotgräsklippare. Dock läggs inte kabeln förrän avloppet är 

  klart. Robie kollar med kommunen om det finns ett sista datum för  

  bidraget. Det pratades om SÅM och nya soptunnor. K-O tror att det finns 

  ett billigare avtal som vi har nu med färre tömningar, Padma ska kolla 

  upp det så vi kan jämföra kostnaderna. 

  -Stugan inne/nytt kök: Vi tackar ja till Sivs toalettstol som hon vill  

  skänka till oss, K-O ska installera den, han ska även byta några  

  blinkande lysrör i stugan. 

  Hela stugan behöver inom en snar framtid riktas upp och   

  luftvärmepumpen är gammal men fungerar fortfarande. 

   

   

§ 51  Kassörens rapport: 

  Padma har skickat ut rapporter. 



  Ekonomin ser bra ut. 

 

§ 52  Inkomna handlingar 

  Inga inkomna handlingar 

 

 

§ 53  Övriga frågor 

  Eftersändningen på posten strular fortfarande, Padma ska kolla upp detta. 

  Valberedninge, än så länge är det bara 1 person. Alexandra ordnar  

  underlag om vilka poster som ska väljas till nästa år för att underlätta 

  arbetet. 

 

§ 54  Nästa styrelsemöte: 

  17/10 

   

§ 55  Mötet avslutas 


