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Närvarande: Birgitta Forsberg; Ordförande, Jens Wikström; vice ordförande/RUS, Karin Nilsson; 

Ledamot/HUS, Ove Wikström; Ledamot/fastighet, Gabriella Högberg; Ledamot, Elenor Mattsson; 

suppleant. 

Anmält förhinder: Lena Hedlund, Mari Kärfstedt, Ingela Jonsson 

 

Mötets öppnande  §83 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

Val av Justerare §84 a) Till att justera dagens protokoll valdes Ove Wikström. 

 

      b) Elenor Mattsson valdes som dagens sekreterare. 

Godkännande av dagordning §85 Dagordning godkändes 

Inkomna skrivelser §86 Godkändes 

Utgående skrivelser §87 Godkändes 

Föregående protokoll  §88  Inget att tillägga. Lägges till handlingarna 

Ekonomisk rapport  §89  Bank: 92,993,45 kr.                                                                                            

Ekonomisk rapport denna månad föregående år: 71902, 72 kr 

Rapporter   §90 

TÄS – ej närvarande. Stortävlingen 3-5/8-18 är genomförd.  

På fredagen deltog 12 st sökekipage samt 9 st lydnadsekipage. 

På lördagen deltog 15 ekipage i spår samt 19 st ekipage på söndagen. 

Vinnare vandringspris LYDNAD: Östersundsbrukshundklubb genom 

Caroline Larsson med Splash of water´s capercaillie. 

Vinnare vandringspris BRUKS: Kramforsbrukshundklubb genom    

Annelie Karlsson med Stargolds Licence to kill. 

DM Spår vanns av Lilian Näslund med Moss, Timråbrukshundklubb. 

Inget DM i sökhundsgruppen då inget distriktsekipage deltog. 

RUS – Har haft sommaruppehåll. Rus meddelar att inget MH är planerat  

under hösten. 

HUS – En valpkurs pågår fortfarande, de har haft sommaruppehåll.  

Finns 7 st nya                       anmälningar till valpkurs  
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KÖK – ej närvarande. Uppges ha fått in ca 8.000 kr på stortävlingen 3- 

5/8. 

FASTIGHET – Uppger att det fungerat väldigt bra med el till samtliga  

husvagnar som stod uppställda under stortävlingen.  Alla nöjda och 

glada.  

TJÄNSTEHUND – inget att rapportera 

(STYRELSEN) –  inget att rapportera 

Beslutspunkter  §91 

A) Årets målsättning- bordlägges. 

B) Ekonomisk kontroll – Bordlägges. 

C) Ledarutveckling steg 2 – genomförs i Sundsvall 28-29 september. Karin kollar 

intresse med instruktörer. Karin kommer även att se närmare på en 

inspirationsdag som genomförs på Östersunds brukshundlubb 7 september, Karin 

beslutar vem/vilka instruktörer som skall ges tillfälle att delta på denna, inom 

ramen för budgeterade medel.   

D) Inventering/prisuppgifter Agility – Ulla som är ansvarig för agilityn har kollat upp 

priser på hinder/material som behöver förnyas/kompletteras. Styrelsen beslutar 

att Ulla får i uppgift att beställa ett slalomhinder (2195 kr+ frakt) samt hopphinder 

3 pack (2985 kr + frakt). Avvaktar med tunnel och tunnelhållare.  

E) Uthyrning av klubben – Angående mitthundevents förfrågan om att hyra 

klubbstugan 23/8-18 när Barbro Börjesson närvarar, så tas en avgift ut på 600 kr 

för heldag. Prisuppgifter framgår på hemsidan under ”uthyrning av anläggning” → 

normer. 

F) A)Förfrågan om viltspårkurs- Styrelsen konstaterar att ingen instruktör finns 

tillgänglig för denna aktivitet och hänvisar således förfrågan till svenska 

jägareförbundet.  

B) Förfrågan om kurs med extern instruktör – Kursen ska ha bärighet och 

tillräckligt intresse skall finnas för att det ska bli aktuellt. Karin kollar närmare med 

Lotta om vad de närmare önskar för typ av kurs.  

G) Medlemsmöte- Är planerat till 1/10-18 kl 18.00. Birgitta skriver kallelse i 

medlemsbladet. Mötet bör innehålla en punkt om vårt bemötande av varandra 

samt SBK:s värdegrund.  

 

Uppdragslista  §92 – Plexiglas till altan är avslutad och klar. 

Övriga frågor  §93 –  Angående §67 i tidigare protokoll som gällde bemötande av 

varandra, så tas detta ännu en gång upp. Styrelsen skall direkt avbryta 

”skitprat” som de uppmärksammar. Vi bemöter varandra med respekt. 

Vi pratar MED varandra och INTE om varandra på denna klubb. Vi skall 

synliggöra SBK:s värdegrund.  
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Nästa styrelsemöte  §94 – 20180910 kl 19:00 

Mötets avslutande  §95 - Ordförande tackade för visat intresse och avslutade därmed mötet 

 

 

 

Ånge 20180813 

 

 

--------------------------------------   ---------------------------------------- 

Birgitta Forsberg, ordförande  Elenor Mattsson, sekreterare 

 

------------------------------------- 

Ove Wikström, justerare. 

 


