
PROTOKOLL 
STYRELSEMÖTE 25/3  KL 18.30 via Teams 

Deltagare: Anna, Angelica (delvis), Martin, Ingemar, Elin, Hanna, Therese, Robban (delvis), 
Roland. 
Frånvarande: Carina 

 § 1a. Öppnande 
 I Carinas frånvaro hälsade Anna alla välkomna och öppnade mötet. 
  
     b. Val av protokolljusterare 
  Martin och Angelica 

§2. Val av sekreterare 
 Roland 

§3. Godkännande av dagordning 
 Den utskickade dagordningen godkändes. 

§4. Anmälan övriga frågor 
 Inga övriga frågor anmäldes. 
  
§5. Rapporter, sektorer 
  
 a.Ekonomi 
 209 000:- finns på kontona. Kursavgifter avseende specialsökskurserna har kommit in. 

 b.Tävlingssektor 
 Organiseringsarbete pågår. Inget finns skrivet. SBK – Tävling. Anna, Therese och Martin  
 träffas och skapar ett material. 

c. HUS, aktuella kurser, öppen träning 
Angelica har ett par ggr kvar i sin valpkurs. Jannike startar en valpkurs, Martin en 
fortsättningskurs. Carina har startat två specialsökskurser, en grundkurs och en 
fortsättningskurs. 
Anna har en tjej som gärna skulle vilja vara med som hjälptränare vid någon kurs. Finns det 
någon möjlighet? Anna kollar med Martin B. 
Öppna träningar diskuterades och pga pandemisituationen beslutades att ingen annonsering 
skall ske tills vidare. Vi kan annonsera att de öppna träningarna är fortsatt stängda men att 
man är välkommen upp att träna när man själv kan. OBS dock när kurser eller andra 
aktiviteter pågår. 

          d. RUS 
 Anna har ett MH inplanerat 9 maj. Även ett den 29 eller 30 maj. Ytterligare ett för interner i  
 juni. Den 2:e och 3:e oktober har vi ett uppfödar MH.  

 e. Kökskommittén 
 Inget att kommentera 



 f. Agilitysektorn/Rally 
 Angelica startar upp med två öppna träningar. Administrationsplanering pågår. 
 Martina har en kontakt från Orust som gärna kommer och ordnar en kurs.  
 Anna stämmer av med Britta när kursen skulle kunna genomföras 
  

g.Tjänstehundssektorn 
 Ingmar rapporterade att ett utkast är klart vad gäller provledarutbildning.  
Ett förslag är att till nästa möte fundera över en ev. inofficiell tävling. 

h. Stugsektorn, stegen, städlistan. 
 MH banan behöver ses över, MH den 9/5. Robban fixar. Tävlingsstegarna behöver också ses 
 över.  
 Anmälningsblanketterna skall gås igenom. Möte med Robban. Lägger även in dokument på  
 hemsidan. Styrelsemötesprotokollen läggs in efter att de är påskrivna. 
 Städlistan från Angelica godkändes. 

§8. Nytt från SBK/ Coronarestriktioner. 
 Inget nytt – var dock vaksam på att gällande restriktioner följs. 

§9. Klubbkläderna 
 Jackorna kommer till Backamo nästa vecka och skickas så till brodyr. 

§10.  Övriga frågor 
 23 -25 april vill Martin hyra klubben för aktivitet. Anna informerade om att avgiften är  
 1 000:- för en helg. 
 Martin undrar vad som gäller om man skulle vilja vara en grupp som vill  komma och träna  
 privat på klubben. För närvarande har vi inga instruktioner eller regler kring detta. Skulle  
 detta bli frekvent förekommande så får vi skapa regler för hur vi skall hantera en sådan   
 verksamhet. 

§11. Nästa möte 29/4 kl 18.30 

§12.  Mötet avslutas 
 Anna avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

Vid protokollet   
       

Roland Berg     Anna Sundalen 
      ordf    

Justeras:   Martin Nordevik       Angelica Abrahamsson 


