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Protokoll 

Styrelsemöte 2022-07-18 

Närvarande: Anna-Lena Nord, Ann-Sofie Larsson, Anna-Karin Andersson, 

Tilda Källström Marie Magnusson 

Anmält frånvaro: Jennie, Sjöström, Simon Sallerbäck, Tomas Kettle 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnade mötet. 

§2 Val av justerare  

Till justerare utses Anna-Karin Andersson 

§3 Fastställande och godkännande av dagordningen 

Dagordningen godkänns och fastställs 

§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gicks igenom, kommentarer för §7;  

Ann-Sofie Larsson har tagit kontakt med flera medlemmar för att få igång 

ansvarskommitéer. 

Koden för hänglåsen till bommarna ska ändras i samband med nästa 

årsmöte. Medlemmarna meddelas genom utskicket med inbjudan till det. 

Jennie Sjöström med hjälp av Anna Karin Andersson har uppdaterat 

ersättningsblanketten för reseräkning vid tävling. 

§5 Rapport kassören 

Kassör Anna-Karin Andersson redovisar att det finns 40 981,59 kr på kontot 

och 29,75 på swichkontot. 

§6 Rapport medlemsansvarig 

Medlemsansvarig Anna-Karin Andersson meddelar att det är 87 medlemmar 

i klubben. 

§7 Övrig rapportering 

Inget att rapportera 
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§8 Rapporter från grupper 

a) Agility 

Jeanette Johansson planerar en helgkurs under hösten, datum är inte 
bestämt. 

b) Bruks 

Ett bruksläger kommer genomföras helgen 19-21 augusti. Tilda 
Källström och Ann-Sofie Larsson håller i det. 

Lagning av stegen är på gång. 

c) Hemsidan 

Bilder behövs på de nya styrelsemedlemmarna tillsammans med en 
kort presentation. Var och en skickar detta till Jennie Sjöström.  

Anna-Lena ska skicka Simons nya telefonnummer till Jennie så det 
kan uppdateras. 

d) Köket 

Inget att rapportera 

e) Lydnad 

Cup Biabed; Thina Johansson blir tävlingsledare, domare är klart. Ev 
blir det ytterligare en tävlingsledare. Annalena Eriksson kommer att 
vara tävlingssekreterare. Hon har också gjort inbjudan. 

f) Nosework 

Önskemål finns om tävling senare i höst. 

g) Rallylydnad  

Inget att rapportera 

h) Sponsring  

Sponsringskontakter behöver tas inför Cup Biabed enligt nedan; 

Anna-Karin – Biabed  

Anna-Lena – Karlssons gård, Valdemarsviks Sparbank, Djur- och 

trädgårdsbutiken 

Marie – Hallings, Marias Hus och Rosenserien. 

Klara sedan tidigare är Hastawear och Larsson textil 

i) Stuga/plan 

Stuga-/planansvariga är ansvariga för att kolla igenom klipparen 
någon gång per månad under klippsäsong för att se så inget är skadat 
samt att se till att bränsle finns. Om något händer vid klippning är den 
som klipper ansvarig för att kontakta Stuga-/planansvariga 

Stuga-/ planansvariga får i uppdrag att se över vad som behöver göras 
vid fixardagen den 28 augusti. 
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j) Tjänstehund 

Inget att rapportera 

k) Utbildning 

Kurserna ligger ute på hemsidan. Marie Magnusson får i uppdrag att   
lägga ut på Facebook att höstens kurser ligger ute på hemsidan. 

§9 Övriga frågor 

Frågan om funktionärslotteriet vid Cup Biabed tas upp. Styrelsen kommer 

fram till att det kan fungera som vanligt då vi har gott om sponsorer. 

Klubbmästare för 2022 utses för respektive tävlingsgren i samband med 

årsmötet. För att bli klubbmästare gäller bästa resultat där man tävlat för 

Valdemarsviks Brukshundklubb. Gäller även delmedlem. 

Instruktörer ska vid inbjudan till kurs meddela att kursen och medlemskap 

ska vara betald innan kursstart och kvittot uppvisas vid första tillfället. 

Skotträning; Jennie Sjöström får i uppdrag att bestämma dag med Kjell, ej 

kursdag. 

Anna-Lena Nord får i uppdrag att kolla med polisen vad som gäller vid inköp 

av ammunition. 

Tider och priser på kurser diskuterades. 

§10 Nästa möte 

Tävlingsmöte för funktionärer den 2 augusti kl 18.30 

Styrelsemöte den 22 augusti kl 18.30 

Fixardag den 28 augusti kl 12.00 

§ 11 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet. 

 

 

Anna-Lena Nord   Marie Magnusson 
Ordförande   sekreterare 

 

 

Anna-Karin Andersson 
justerare 


