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Protokoll 

Styrelsemöte 2021-06-17 

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

Sallerbäck, Marie Magnusson, Anna-Karin Andersson, Simon Sallerbäck, 

Maria Löf 

Meddelat frånvaro: Tomas Kettle 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet. 

§2 Val av justerare  

Maria Löf utses till justerare  

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna 

§5 Rapport kassören 

Kassör Johanna Sallerbäck rapporterar att det finns 63 351,24 kr på kontot 

och att resultatet är 20018,92 kronor 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Antal medlemmar är 77 st 

§7 Övrig rapportering 

Inget att rapportera 

§8 Adjungerad kassör 

Styrelsen beslutar att utse Anna-Karin Andersson som adjungerande kassör 

från 1 augusti 2021, då nuvarande kassör Johanna Sallerbäck avgår. 

Styrelsen beslutar att firmatecknare för Valdemarsviks Brukshundklubb ska 

göras av ordförande Anna-Lena Nord 540130-2129 och adjungerad kassör 

Anna-Karin Andersson 770906-8923 var för sig. 
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§9 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Det finns ett intresse hos medlemmarna för en agilitykurs. Maria Löf 
kollar upp lite angående ev instruktörer. Förslag för upplägg är en 

introduktion en lördag eller söndag. 

b) Bruks 

Maria Löf kollar upp med en instruktör som hon känner till för 
eventuell kurs. 

Maria Löf tar kontakt med Kjell Andersson för att bestämma dag för 

skotträning. 

c) Hemsidan 

Hemsidan fungerar bra som den är nu. Johanna Sallerbäck och Anna-
Karin Andersson tar kontakt med Jennie Sjöström när byte av kassör 
ska göras på hemsidan. 

d) Köket 

Lägga ut på Facebook om att medlemmar kan anmäla sitt intresse för 
att hjälpa till i köket, gräsklippning, tävlingar mm. Intresseanmälan 

mailas till Anna-Lena Nord. 

e) Lydnad 

Cup Bia den 4-5 september kommer att genomföras med Lydnad den 
4/9 och rallylydnad den 5/9. 

Jennie Sjöström öppnar tävlingarna för anmälan. 

f) Nosework 

Cup Bia Nosework genomförs den 11 september. 

g) Rallylydnad  

Cup Bia den 5 september 

h) Sponsring  

Kerstin Larsson tar tag i det till Cup Bia. Alla kan hjälpa till. 

i) Stuga/plan 

Gräset är klippt, vattnet är på. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) utbildning 

Berthold Franzén vill veta vad vi önskar för kurser till hösten med 

honom. Styrelsen kommer fram till att vi vill engagera honom för 
valpkurs och vardagslydnadskurs (vardagskväll), spår, sök, specialsök 
(lördag eller söndag). 



Sida 3 av 3 
Protokoll Styrelsemöte 

2021-06-17 18.00 på klubben 
 

Rebecka Lundqvist vill klubben engagera för kurser i Rallylydnad. 

Maria Löf planerar och tar kontakt med Berthold och Rebecka. 

Höstens kurser kommer ha kursstart tidigast 17.00 vardagar. 

 

§10 Övriga frågor 

Uppstartsmöte för Cup Bia den 11 juli kl 16 på klubben för alla tre 
tävlingsgrenarna, Lydnad, Rallylydnad och Nosework. Anna-Lena Nord är 
sammankallande. 

Anna-Lena Nord svarar Mikael Jonsson, gatuchef, Valdemarsviks kommun 
angående ev skötsel av hundrastgård vilket styrelsen kommit fram till inte är 
möjligt. 

Anna-Karin Andersson ska tillsammans med sin man Dan gå igenom 
utemöblerna och se vad som går att använda. Det som ska kasseras körs till 

återvinningscentralen eller läggs åt sidan för senare transport dit. 

§11 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte den 5 augusti kl 19.00 på klubben. 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet 

 

 
 

Anna-Lena Nord    Marie Magnusson 

Ordförande     Sekreterare 

 

 

 
 
 

Maria Löf 
Justerare 

 


