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§ 1. Mötets öppnande 
Josefin förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.  

 
§ 2. Fastställande av dagordningen 
Lokalklubbsstyrelsen beslutade att fastställa dagordningen. 

 
§ 3. Genomgång av föregående protokoll 
Medlemsmöte, förslag fanns på att använda den öppna spisen. Ved tar man med själv. 
Dock bedöms det att sotning behöver ses över, Moinca E kontaktar Attunda och frågar 
vad en sotning skulle kosta. Eventuell behöver taksäkerheten uppdateras.  
 
Klubbkläder, det är delade meningar om föreningens logga. Towe kollar kostnad för att 
trycka kläder.  

 
Rutin för inköp av förtäring till möten och tävlingar behöver tas fram.  

 
§ 4. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens rapporter: 
 

a. Ordförande 
- Tack för hjälpen kväll. 
Josefin har skickat ut inbjudningar till personer som hjälpt klubben under året.  
 

b. Kassör 
Inbetalning av 37 tkr från alla tävlingar från Stripe/ tar hand om 
anmälningsavgifter som nu finns nu i föreningens kassa. Det har varit fel i 
systemet varav den stora utbetalningen.  
   

c. Utbildning 
- Instruktörsmöte 12/10 
Kubben ska ta fram en policy om vad som gäller vid kurser och aktiviteter.  
En samlad pärm med information. 
 
Beslut för höjt arvode för instruktörer från 125 kr till 160 kr per studietimme. 
Instruktörer har även rätt till två planeringstimmar per kurs.  
 

d. PR/Hemsida 
Lena har haft kontakt medan ansvariga i brukslydnad om vilken information ska 
finnas på hemsidan. Lena uppdaterar hemsidan samt lägger in i kalender så att 
denna blir publik.   
 
Information om att kurser alltid har företräde ska belysas på hemsidan. 
 
Monika tar hand om föreningens inkorg för mejl.  
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e. Agility 
Inget att diskutera. Hinder behöver tas in.   
 

f. Rallylydnad 
Emelie kommer ha genomgång av nya skyltar på de två kommande öppna 
träningarna.  

 
Det beslutades att köpa in de nya skyltarna. Josefin ansvara för detta och 
stämmer av med Ingela.  

 
g. Tävlingslydnad/bruksprov 

Det beslutades att köpa in regelböcker för rallylydnad, lydnad samt bruks då 
dessa uppdateras. Fem exemplar för respektive disciplin ska köpas in.  
 
Det beslutades att köpa in material för lydnadsklass 2 såsom exempelvis 
apporter, markeringskoner, 40cm koner. Uppskattad kostnad för detta 4 000 kr.    
 

h. Stugan 
 
Gunilla pratar om att det finns ett överskott 2022 av cirka 50 tkr. De som finns 
idag bedöms vara gamla och samt att behov av en hel kyl och frys finns.  
 
Teknisk status på stugans värmepump behöver ses över. Ann kontaktar 
installatör och stämmer av. Trolig kostnad för ny värmepump inklusive 
installation bedöms till cirka 20 000 kr.  
 
Köksansvarig saknas idag. I dagsläget är det Towe som är inköpsansvarig.  
 

§ 5. Övriga frågor för diskussion 
 Inköpskostnad för aktiveringskortlekar 75 kr per styck. Josefin anser att de var bra 
 så förslagsvis ingår detta på nybörjarkurser. Finns att köpa hos SBK shopen.  
  
 Sund med hund, kortlek. Denna är mer fokuserad på fysisk aktivitet.  
 

Det beslutades att ett antal exemplar ska finnas för försäljning.  
 
 Kurs för Monica Henriksson diskuterades där förslag om tid för detta var i  
 februari. Styrelsen anser att kursen borde förläggas senare på våren för att 
 säkerställa att kursen kan förläggas i klubbstugan. Tid för marknadsföring behövs 
 också. 

 
 Gunilla lyfter frågan om arvode för styrelsearbete. 

 
Towe vill starta upp en sektion för IGP. Funderar på att hålla öppna träningar för 

 detta under våren. Dock kommer en del förkunskaper att krävas för den som vill 
 delta med hund.  
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Förslag från styrelsen är att följande debiteringar ska för uthyrning av plan samt 

 klubbstugan 
 

 Planhyra för medlemmar: 

 Kvällsträningar (max 4 timmar): 50kr/timme 

 Heldag: 500kr/dag 

 Planhyra för ickemedlemmar: 

 Kvällsträningar (max 4 timmar): 75kr/timme 

 Heldag: 1000kr/dag 

 Stugan Vår/Sommar säsong: 

 Medlemmar: 500kr/dag 

 Ickemedlemmar: 1000kr/dag 

 Stugan sen höst/vinter säsong: 

 Medlemmar: 750kr/dag 

 Ickemedlemmar: 1500kr/dag 

§ 6. Ärenden till beslutsfattande 
 Se separat bilaga, ej tillgänglig för föreningens medlemmar men lämnas ut på 
 begäran.  

 
§ 7. Nästa möte 
 
Styrelsemöte 2023-01-12 kl 18:00 
Styrelsemöte 2023-02-08 kl 18:00  
Styrelsemöte 2023-02-23 kl 18:00 
Årsmöte 2023-02-23 kl 19:00 

 
§ 8. Mötets avslutande. 

 Mötesordförande Josefin Bengtsson tackade de närvarande för visat intresse och 
 förklarade därefter mötet avslutat. 

 
 

Mötesordförande    Sekreterare 
 
 
___________________________  _____________________________ 
Josefin Bengtsson   Ann Lundsten 
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Närvarande; Josefin Bengtsson, Towe Alperud, Monica Evans, Ann Lundsten, , Gunilla Edbom, Monica Valfridsson, 

Nina Nyberg, Lena Broo (del av tid) 

Anmäld frånvaro; Anita Ådvall 


