
                                                          
 

 

Styrelsemöte Karlsborgs brukshundklubb 21-04-27 
Org. Nr 866600-0891 

 
Närvarande: Jan-Olof Säll, Jan Holmqvist, Lars Henryson, Conny Kling 
Deltar via videolänk: Elisabeth Persson, Sandra Böttiger 
Frånvarande: Frida Gunnarsson, Elin Dufva, Sandra Griph 
 
 

§12 Mötets öppnas 
 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§13 Beslutsmässighet 
 
Ja, i och med att två deltar via videolänk så är vi beslutsmässiga.  
 
§14 Godkännande av dagordning 
 
Ja. 
 
§15 Föregående mötesprotokoll 
 
§16 Bordlagda ärenden 
 
Instruktörer vid klubben behöver samlas till ett möte för att diskutera kursverksamheten vid 
klubben framöver.  
 
§17 Ekonomisk rapport 
 
Lars gick igenom ekonomin. Fullständig rapport bifogas detta protokoll. 
Tillgångar just nu ~104000kr. 
 
Pengar från kurserna har inte kommit från Studiefrämjandet än. 
 
 
 
 
 



§18 Rapport från kommittéer 
a) Utbildning  

- Kurser är igång. 
- Vi behöver en ny ansvarig för kommittén. Styrelsen gör kontroller med intressent till 
nästkommande styrelsemöte. 

b) Tävling 
- Kontroll görs med Helén.  

c) Agility 
- Går just nu lite på sparlåga. Kurs i rallylydnad är igång vid klubben just nu.  

d) Patrullhund 
- Fem ekipage har genomfört godkända cert-prov. Dock ingen från Karlsborg. 

e) Räddningshund 
- Pausad verksamhet till följd av Covid.  

f) Rasutveckling 
g) Ungdom 
h) Skydd 

- Emelie Forsmark startar snart en kamratcirkel i BSL. 
- Polisen tränar en del på klubben just nu. 

i) Ansvarig Info/PR Webbmaster 
- Sekreterare kontrollerar om hon kan få inlogg till hemsidan för att kunna lägga upp 
styrelseprotokoll samt stötta om ordinarie webmaster har mycket att göra och fungera 
som back-up.  

j) Aktivitet(kök)  
Filter till kaffebryggaren är på väg! 

k) Stuga och planer 
- Fram till vi fått tillbaka vår gräsklippare använder vi låneklipparen som vi har hos oss 
just nu.  
- Eluttag för ställplatser är klara. Dessa styrs av knapp inomhus för att kunna välja när det 
är ström i uttagen och inte. 
- Belysningen på Agilityplanen ej klar än på grund av sjukdom.  
- I sommar är stugan uthyrd två veckor. Vecka 26 fredag till torsdag vecka 27 samt 
torsdag till söndag vecka 28.  

l) Övrig verksamhet 
m) Uppdrag 

 
§19 Inkommande och utgående post 

a) Inkommande 
b) Utgående 

- Vattenmätaren. 
 
§20 Övriga frågor 
 

• Till rallylydnaden har det uppmärksammats ett behov av att köpa in material för ca 
1000kr. 
Styrelsen beslutar att godkänna detta.  

• Arbetsdag för styrelsen skjuter vi på till ett senare tillfälle. Tar upp detta vid senare 
styrelsemöte. 

• Städdag planeras att genomföras vid klubben, förförallt klubbstugan, den 13/5 klockan 
10.00. Information går ut på Facebook samt hemsidan snarast.  

 
§21 Nästa möte 2020-05-27 kl 1830 



 
§22 Mötet avslutas 
 
Klockan 19.33 
 
 
 
 
 
Ordförande                                              Sekreterare                                                  
 
…………………………                           …………………………                       
Jan-Olof Säll    Sandra Böttiger 
 


