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Protokoll 

Styrelsemöte 2021-01-19 

Digitalt möte via Zoom 

Närvarande: Anna-Lena Nord, Kerstin Larsson, Johanna Sallerbäck, Jennie 

Sjöström, Simon Sallerbäck, Marie Magnusson, Maria Löf 

Meddelat frånvaro: Inger Timan, Tomas Kettle,  

 

§1 Mötets öppnande 

Vice ordförande Kerstin Larsson öppnar mötet. Kerstin håller i mötet på 

grund av att det är digitalt. 

§2 Val av justerare  

Anna-Lena Nord väljs till justerare 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordning godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll gås igenom, godkänns och läggs till 

handlingarna. 

§5 Rapport kassören 

Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 40671,32 kronor på 

kontot och att resultatet är 3243,20 kronor 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Johanna Sallerbäck rapporterar att klubben har 86 medlemmar 

§7 Övrig rapportering 

 SBK meddelar - Prov- och tävlingsverksamhet ställs in med några få 

undantag: Svenska Brukshundklubbens officiella prov- och 

tävlingsverksamhet är fortsatt inställd. Detta beslut gäller i nuläget 

fram till och med 28 februari 2021. Besked om vad som gäller därefter 

kommer under februari. 

Verksamhet som kan genomföras: MH, MT, exteriörbeskrivningar och 

inmätningar av hundar (för bruks) kan genomföras under 
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förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika 

smittspridning. 

 SBK meddelar – det finns nya blanketten för Rapport om hund som 

visat oacceptabelt beteende 

§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Inget att rapportera 

b) Bruks 

Många intresserade av Berthold Franzéns kurser 

c) Hemsidan 

Mailadresserna på hemsidan ska nu fungera. Ändra lydnadsmailen så 

den går till Anna-Lena Nord. 

d) Köket 

Frysarna är åtgärdade. En köksansvarig behövs. Till att börja med får 

styrelsen ta hand om det. 

e) Lydnad 

Anmälningar till valpkurs, allmänlydnadskurs och allmänlydnadskurs 

fortsättning har kommit in så alla tre kurserna kommer att bli av. 

f) Nosework 

Anna-Lena Nord tar kontakt med Rebecka Lundqvist som är styrelsens 
kontakt i Noseworgruppen och kommer fortsättningsvis att hålla i den 
kontakten. 

g) rallylydnad  

En anmälan har kommit till nybörjarkursen i vår. Vi avvaktar med 
beslut om hur vi gör med tävlingen planerad 8 maj. Jennie Sjöström 

tar kontakt med Jannika Tilly både som domare och som 
distriktsansvarig för rallylydnad.  

h) sponsring  

Inget att rapporera 

i) stuga/plan 

Simon Sallerbäck ska åter kontakta säljare till gräsklipparen för att få 
tag i en manual till gräsklipparen. 

Simon har pratat med Kjell Andersson angående tömning av 
toaletterna inför vintern. 

Ett element ska sättas på inne på toaletten. Kerstin Larsson får i 

uppdrag att fixa det. 
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Mikael Dahlberg, från hans fastighet vi har vårt sommarvatten, vill att 

vi försöker få till en permanent lösning för vattnet. Anna-Lena Nord får 
i uppdrag att kontakta kommunen i frågan.  

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Inget att rapporera 

§9 Övriga frågor 

 Mötet beslutar att skjuta på årsmötet. Planen är att det ska 

genomföras den 23 maj kl 15.00. Ska årsmötet genomföras 2021 

måste det genomföras senast 30 juni. Slutligt beslut måste tas senast 

15 maj om detta eller om årsmötet ska skjutas till 2022 vilket också är 

möjligt. Kallelse skickas ut senast 21 dagar före mötet. 

Jennie Sjöstström lägger upp informationen på hemsidan, Simon 

Sallerbäck lägger upp på Facebook och Marie Magnusson mailar ut till 

medlemmarna om att datum för årsmöte är ändrat. 

 A-hindret är nu intaget 

§10 Nästa möte 

8 februari kl 19.00, troligen digitalt 

10 mars kl 19.00, hos Marie Magnusson om det är möjligt annars digitalt 

14 april kl 19.00 

§ 11 Mötets avslutande 

Vice ordförande Kerstin Larsson avslutar mötet 

 

 

Kerstin Larsson   Marie Magnusson 
Vice Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Anna-Lena Nord 

Justerare 

 


