
                                                          
 

 

Styrelsemöte Karlsborgs brukshundklubb 21-03-30 
Org. Nr 866600-0891 

 
Närvarande: Jan-Olof Säll, Sandra Böttiger, Jan Holmqvist, Lars Henryson, Sandra Griph, Conny Kling, 
Elisabeth Persson samt Helene Johansson som representerar utbildningskommittén. 
Frånvarande: Frida Gunnarsson, Elin Dufva. 
 
 
 

§1 Mötets öppnas 
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
§2 Beslutsmässighet 
Ja. 
 
§3 Godkännande av dagordning 
Ja. 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
Inget att lyfta. 
 
§5 Bordlagda ärenden 
 

• Konstituering: 
Föreningens firma tecknas av Jan-Olof Säll, 590920-5998 och Lars Henryson, 630916-5972 var 
för sig eller i förening.  
 
§6 Ekonomisk rappor 
Lars gick igenom ekonomin.  
Tillgångar just nu ~105000kr. Fullständig rapport bifogas detta protokoll. 
 
Gällande projekt som är på gång informerades om en offert som kommit in gällande dragning av 
el i bland annat agilityboden samt ny belysning till en lyktstolpe på planen; 
Total kostnad beräknas bli ca 12000kr. 
Styrelsen beslutar att detta ska genomföras.  
 
 
 



§7 Rapport från kommittéer 
a) Utbildning  

- De flesta som anmält via Studiefrämjandet hittills har varit mycket nöjda med 
systemet.  

- Valpkurs, sökkurs samt sök och rapport är kurser som är igång just nu. En agilityhelg 
är planerad i maj. En markeringskurs i specialsök kommer gå igång senare i vår. 
Kamratcirkeln för tävlingsträning är igång på måndagar. Kamratcirkel i sök och 
rapport är igång på söndagar. En kamratcirkel kommer också förmodligen startas i 
IGP/BSL under maj.  

- Det skickades ut en fråga till styrelsen kring att eventuellt ta in en 
rallylydnadsinstruktör för en kurs under våren. Frågeställningarna från styrelsen har 
varit kring kostnaden för detta då det är en avtalsinstruktör som är aktuell att plocka 
in. Helen redovisar kostnader för detta. 
Styrelsen beslutar att avtalsinstruktören i fråga kontaktas för 
kontraktsskrivning.   

- Diskussion kring hur vi ska behålla våra utbildade instruktörer i klubben.  
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 kommer instruktörerna att samlas 
vid ett senare tillfälle för diskussion kring detta.  

- Önskemål finns i klubben för att starta upp en cirkel i brukssök. 
b) Tävling 

- Tävlingsträningen drog igång igår, måndag. Vi är 11st som tränar.  
- Eventuell lydnadstävling i samband med Tollarspecialen. I maj tas beslut om 

Tollarspecialen kommer genomföras till följd av Covid-19. 
- En fråga lyftes tidigare om tävlingskommittén skulle utveckla sin verksamhet med fler 

tävlingar i andra grenar. Känslan i kommittén blir att det medför alldeles för mycket 
jobb då vi inte har tillgång till tillräckligt med funktionärer.  
Man måste börja i botten med fler kurser i bruks och så vidare för att få upp intresset 
i klubben. 

c) Agility 
d) Patrullhund 
e) Räddningshund 
f) Rasutveckling 
g) Ungdom 
h) Skydd 
i) Ansvarig Info/PR Webbmaster 
j) Trivsel 
k) Stuga och planer 
l) Övrig verksamhet 
m) Uppdrag 

 
§8 Inkommande och utgående post 

a) Inkommande 
b) Utgående 

 
§9 Övriga frågor 

- Hundmarschen arrangeras av SBK centralt. 8 maj skulle vi kunna ordna en Covid-19 
anpassad marsch med start vid klubbstugan.  

- Eventuell stugvärd diskuterades. 
- Frågan kring rallylydnad lyftes i tidigare punkt. 
- Gräsklippsfrågan ligger fortfarande kvar hos Skog och trädgård i Tibro.  
- Kontaktperson i distriktsstyrelsen är Per-Erik (Pelle) Karlsson. 



- Det skulle behövas en städdag i stugan.  
- Officepaketet till sekreterardatorn kommer förnyas i april. Sekreteraren hör av sig till 

kassören när betalningen är gjord. 
- Elisabeth lyfte frågan kring att hemsidan inte är fullt uppdaterad.  

 
§10 Nästa möte 2020-04-27 kl 1830 
 
§11 Mötet avslutas 
Klockan 20.25 
 
 
 
 
 
Ordförande                                              Sekreterare                                                  
 
…………………………                           …………………………                       
Jan-Olof Säll    Sandra Böttiger 
 


