
Tjörns Brukshundklubb 

Protokoll 
2018-04-09 

 

§ 1.a Mötets öppnande  

Närvarande: Carina Jonsson, Fred Larsson, Sandra Johansson, Suvi 

Olovsson, Mikael Eriksson, Annika Eriksson, Angelica Abrahamsson och 

Martin Bader  

Anmält förhinder: Martina Svensson, Anna Sundalen och Johanna Pettersson 

Bergstrand 

 

18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet 

öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen. 

 

§ 1.b Val av justeringsman  

Som justeringsman valdes Carina Jonsson och Angelica Abrahamsson. 

 

§ 2. Godkännande av dagordning, anmälan övriga frågor 

Dagordningen godkändes. 

Övriga frågor: Några frågor anmäldes och kommer beskrivas i § 9.  

 

 

§ 3. Rapporter 

a) Ekonomi:  

Klubbens ekonomi ser bra ut: 250’800 kr på klubbens konto. 

Anmälningsavgifter från löpande kurser bidrog till positiv utveckling. 

b) Tävlingssektor:  

Den planerade tävlingen blev inställd p.g.a för få anmälda deltagare 

c) HUS: 

Det kommer kallas till ett extra möte där den framtida kursverksamheten 

planeras. Uppföljning av valpkursen ska ske. 

Kursbok: Inki Sjösten har skrivit en ny bok. Vi ska undersöka om vi kan få 

ett bidrag från Studiefrämjandet för inköp av den nya boken för våra 

kurser.  

d) RUS: 

Styrelsen bevilljade inköpet av en ny chipläsare, pistol samt fler material 

för MH. Vi kommer att ha MH den 17:e juni och den 9:e september. 

e) Kökskommittén: 

Inga nya inköp innan stugan är fixad. Annika fixar fikat inför 

föreläsningen. 

f) Stugsektorn:  

Dörren har fixats efter inbrottet. Offerten för installation/lagring av 

belysningen har inte kommit in än, men kommer troligen landa på ca. 



15´000 kr. Ansökan om bidrag från kommunen kommer att göras. 

Vattenpumpen fungerar fortfarande inte och behöver ev. bytas. Fler 

värmekablar borde installeras för att klara kylan. 

En arbetsdag kommer planeras in, den kommer förmodligen hållas i slutet 

av maj. 

 

 

§ 4. Inbrotten  

Startpistolen har stulits i samband med inbrottet. Inköp av nya planeras. 

Ett larm ska installeras (det finns speciella erbjudanden för föreningar). Vi 

kommer söka bidrag från kommunen för finasieringen av larmet. 

 

 

§ 5. Instruktörsarvoden 

Beslut: Vi kommer inte längre betala ut några arvoden (pga skatteregler). 

Instruktörerna kommer istället erbjudas fortsättningskurser/utbildningar. Vi 

ska även undersöka om vi kan genomföra kurser under studiefrämjandets regi 

och på så sätt får instruktörerna betalt från Studiefrämjandet istället (och 

Tjörns BK faktureras). 

 

 

§ 6. Medlemsmöte, 100 års jubileet  

Den 30:e maj kommer vi fira SBKs 100 års-jubileet. Vi kommer ha ett 

medlemsmöte och firande samtidigt. Idéer för möjliga aktiviteter tas tacksamt 

emot. Firandet börjar kl. 18:30. 

§ 7. Lampor 

Vi väntar fortfarande på offerten gällande belysning. 

§ 8. Nästa styrelsemöte / medlemsmöte 

2018-05-30 kl. 18:30 

§ 9. Övriga frågor 

a) Fred rapporterar från SBKs distriktets årsmöte: Ny styrelse har valts. 

Protokollet finns tillgänglig, kontakta Tjörns BKs sekreterare för detaljer. 

 

b) Gräsklippning kommer planeras in, de nya som ställer upp kommer 

instrueras/utbildas innan säsongen drar igång. 

§ 10. Mötet avslutas 

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades. 
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