
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-05-10

Närvarande: Maria Lundmark, Yvonne Öhman, Hanna Flink, Lena Gremar, Linda Karlsson, Anna 
Bengtsson och Emma Gustavsson 

 § 1 Mötets öppnande
Vice Ordförande Maria Lundmark förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med två tillägg 11b Medlemsmöte
och 11c Pia Nilsson.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 85640 kronor på banken och 855 kronor 
i handkassan.

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Diverse information och inbjudningar från SBK, Studiefrämjandet; L1-
utbildning Växjö. Utgående post: Cecilia Bengtsson har återkopplat till SKK angående 
bitincidenten.

§ 6 Inköp av bom
En förfrågan om klubben kan köpa in en bom/hopphinder (lydnadsklass 3) har kommit in. 
Styrelsen beslutar att klubben köper in ett hinder till en kostnad av 925 kr. Emma 
Gustavsson köper in detta på Jami Hundsport. 

§ 7 Tanken
Per Samuelsson har pratat med Vimmerby Energi och har rett ut funderingarna kring 
slambrunnen.

§ 8 Styrelsekonferens
Styrelsen har förslag på att ha en styrelsekonferens i november, svårt att hitta tider som 
passar alla under den aktiva säsongen.

§ 9 Möbler till klubbstugan
Barbro Andersson har via sin arbetsplats ordnat med ”nya” möbler till klubbstugan. Linda 
Karlsson ska lägga ut de gamla möblerna till försäljning när de nya möblerna har kommit 
hem.



§10 Fikapriser
Styrelsen beslutar att ändra priserna på fika: 
Kaffe 10 kr, Ostmacka 10 kr, Köttbullemacka 20 kr, Korv med bröd 15 kr, Korv med mos 
20 kr. Yvonne Öhman ändrar prislistorna i klubbstugan. 

§11 Trivselregler
Styrelsen diskuterar kring klubbens trivselregler och då främst gällande barn på klubben. 
Barnen är välkomna på klubben om de är under uppsikt och det ej är en massa stim och stoj. 
Viktigt att alla visar varandra hänsyn när man är och tränar på klubben. Styrelsen kollar upp 
och uppdaterar befintliga trivselregler och på medlemsmötet 7 juni har medlemmarna chans 
att säga sitt i ärendet. 

§11b Medlemsmöte 7 juni
Pia Nilsson och Monica Olsson ordnar med Hundquiz som aktivitet till medlemsmötet, 
styrelsen beslutar att de får köpa in 4 stycken presentkort á 100 kronor till vinster.
Styrelsen vill ta upp punkten Trivselregler på mötet för att få in medlemmarnas åsikter kring
detta. Helen Hall gör ett medlemsutskick/påminnelse med inbjudan till medlemsmötet där 
Hundquiz och Trivselregler står med. 

§11c Pia Nilsson
Pia Nilsson har förfrågan om någon vill utbilda sig till tex. Tävlingssekreterare, 
tävlingsledare.
Nästa år fyller SBK 100 år och Pia Nilsson har en förfrågan om vi ska ordna med 
Hundtalang 2018 och eventuellt förlägga detta evenemang till Astrid Lindgrens Värld. 
Pia Nilsson har en förfrågan om att tillsätta en arbetsgrupp för att färdigställa en inhägnad 
träningsplats, styrelsen beslutar att en arbetsgrupp kan tillsättas och att denna lämnar in ett 
kostnadsförslag till styrelsen.

§12 Övriga ärenden
Önskemål om att hemsidan uppdateras oftare och att alla olika arrangemang kommer med på
sidan. 

§13 Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte 7 juni kl. 19.00

§14 Mötet avslutas
Vice Ordförande Maria Lundmark avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………. …………………………
Maria Lundmark Emma Gustavsson
Vice Ordförande Sekreterare


