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Protokoll
Styrelsemöte 2020-08-20
Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Johanna Sallerbäck, Marie
Magnusson, Simon Sallerbäck, Jennie Sjöström, Tomas Kettle, Maria Löf
Anmält frånvaro: Inger Timan
§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Val av justerare
Maria Löf väljs till justerare
§3 Fastställande och godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns och fastställs
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll läggs till handlingarna
§5 Rapport kassören
Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att resultatet är – 2188,56 kr och att
det finns kontot 47930 kr på kontot.
§6 Rapport medlemsansvarig
Medlemsansvarig Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 94
medlemmar i klubben
§7 Övrig rapportering
SBK – Normalstadgar för normalklubb ändras, bla ändras hur
valberedningen ska arbeta. Valberedningen bjuds in till nästa styrelsemöte.
Kerstin Larsson får i uppdrag att meddela valberedningens sammankallande
Björn Brorsson.
Styrelsen ska läsa igenom de nya stadgarna inför nästa möte.
Maria Löf får i uppdrag att planer och annonsera om en ”hundparad” för att
uppmärksamma hundens vecka den 12/9.
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§8 Rapporter från grupper
a) Agility
Jennie får i uppdrag att lägga ut på hemsidan och Facebook att det
finns agilityhinder som får användas av klubbens medlemmar.
b) Bruks
Inget att rapportera
c) Hemsidan
Jennie och Simon hjälp åt med den nya hemsidan som blivit jättefin.
d) Köket
Inget att rapportera
e) Lydnad
Tävlingsdatum för 2021 är inlämnade men ej godkända än.
f) Nosework
Noseworkkurs är i gång med Rebecka Lundqvist som instruktör.
g) Rallylydnad
En fortsättningskurs startar söndag 23/8, tre anmälda.
Nya datum för tävlingar 2021 – 8 maj, dubbla nybörjar och
fortsättningsklasser, 5/9 (Cup Bia) alla fyra klasserna
h) Sponsring
Inget att rapportera
i) Stuga/plan
Simon får i uppdrag att kontakta gräsklipparfirman angående papper
på gräsklipparen.
Den gamla gräsklipparen kommer att säljas till våren.
j) Tjänstehund
Inget att rapportera
k) Utbildning
En inbjudan till Mentalkurs MH Figurant A i Mjölby i november samt
Uppdatering av Mentalfunktionärer inför 2020-21 i Mjölby i oktober
har kommit.
Vi måste bli bättre på att använda Studiefrämjandets logga på varje
dokument som reklam och inbjudningar. Maria Löf har kontakt med
Stefan Arrelid på Studiefrämjandet.
Beslut tas att Maria Löf kan anmäla sig till kurs för
Specialsöksinstruktör.
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§9 Övriga frågor
Simon får i uppdrag att kolla pris på två låskolvar enligt föregående
protokoll.
Beslut tas att Maria Löf får 750 kr till hundrelaterad utbildning som arvode
för hållen kurs.
Arvode för instruktörer och hjälpinstruktörer ska ses över vid nästa
styrelsemöte.
§10 Nästa möte
Nya datum för styrelsemöten och medlemsmöte beslutas;
Styrelsemöten 21/9 kl 19.00 i klubbstugan, 5/10 kl 18.00 hos Anna-Lena
Nord och 16/10 kl 19.00 hos Maria Löf
Medlemsmöte den 15/10 kl 19.00
§ 11 Mötets avslutande
Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet
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