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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB   Protokoll  

     2020-05-03 

Närvarande:  

Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Edbom vice ordförande, Ove Wikström, Margaret Pettersson, 

Marie Kärfstedt, Inger Öhrn, Ingela Jonsson delvis via telefon 

Anmält förhinder: 

Andrea Dahlberg 

Frånvarande:  

Jens Wikström 

Mötets öppnande §27 Birgitta hälsade alla välkomna och förklarade mötet 

   öppnat 

Val  §28 a) Sekreterare 

   Mötet beslutade att välja Inger Öhrn att föra dagens  

   protokoll 

   b) Justerare 

   Mötet beslutade att välja Susanne Edbom som justerare 

Dagordning  §29 Dagordningen godkändes 

Ink skrivelser  §30 Enligt underlag 

Utg skrivelser  §31 Enligt underlag 

Föreg protokoll §32 Vice ordförande läser upp föregående protokoll som 

   läggs till handlingarna 

Ekonomisk rapport §33 Kasssa: 0 

   Bank: 49.604,62 

   Totalt: 49.604,62 

   Ekonomisk rapport för  

   2019: 23.484,47 

   2018: 61.154,35 

   Kassören skickar ut återstående sponsorfakturor, åter-

   betalar inställda tävlingsavgifter, betalar kursinstruk-

   törer.  

Rapporter  §34 TÄS – Junitävlingen måste troligtvis ställas in, SBK ger nya 

  direktiv tisdag. Kort tid att förbereda när anmälningstid                                 

  går ut i maj och tävlingen är planerad 1:a helgen i juni. 

  Augustitävlingen är ? ännu. 

   RUS – Samling görs för att fixa MH-banan, Ove sammank. 
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   HUS – Intresserade finns för att starta Allmän 1. Tittar på 

  tänkbara kursledare. 

   KÖK – Marie har fixat nytt köksbord, nytt sovrum på 

  övervåningen, 10 nya madrasser. Bakningen ligger

  vilande. 

   Fastighet – Ove har köpt in bensin, krattningen är gjord, 

  Pierre Fixare sponsrar färg för 10T för målning av hus.

  Rune planerar målningen. Anticimex kan inte åtgärda 

  bina förrän det är högsommar, när kontraktet löpt ut. 

  Jens har skylift och planerar sprutning med radar för att 

  få bort dem. Ordförande tackar för sponsring av färg. 

   Utställning – vilande och inställd ev planer för nästa år 

   Styrelsen – inget att rapportera 

Beslutspunkter §35 a) Inköp: 10 rallyskyltar för rallylydnad 

   b) Coronaverkningar: nya aktiviteter – förslag inspelning 

  av teoriföreläsningar via ZOOM, tävlingar via Internet och 

  inspelning. Ordf – nya aktiviteter så långt som möjligt 

  men inga inköp. Lägg in ideer via Facebook. 

Uppdragslista  §36 Uppdragslistan gicks igenom, se bilaga. 

Övriga frågor  §37 Besökskommentarer i gästbok används sällan. Susanne 

   tar bort gästboken. 

Nästa styrelsemöte §38 7 juni kl 17.00 

Mötets avslutande §39 Ove påpekar att det inte är förbjudet att vara på klubben.

  Ordförande tackar för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Ljungaverk 2020-05-04 

 

 

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

Birgitta Forsberg, ordförande  Inger Öhrn, mötessekreterare 

 

 

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

Susanne Edbom, justerare 
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UPPDRAGSLISTA 

20121104 §122a Ingela Kassören får i uppdrag att föra över 
pantbrev på klubben från säljaren. 

Pågår Återupptas 

     

20181105 §129 Karin Kollar upp ramper till klubbstugorna Pågår  

     

20190602 §83 Jens 
Ove 

Får i uppdrag att ta fram skyltar om rökfri 
zon samt sätta upp dessa. 

Klart 
Pågår 

 

     

20190602 §84c Andrea Får i uppdrag att planera 
ungdomsverksamhet. 

Pågår  

     

20200405 §20 Ingela Skicka ut de återstående 
sponsorfakturorna. 

  

     

20200503 §34 
RUS 

Ove Sammankallar för att fixa MH-banan   

     

20200503 §37 Webban Susanne tar bort gästboken på hemsidan   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

20200405 §22c Birgitta Fixa och skicka ut ett väl informativt 
medlemsblad 

Klart 3/5-2020 

     

20200405 §22c Webbmaster Lägger ut information om inställda 
aktiviteter, Hundens dag och 
medlemsmöte. 

Klart 3/5-2020 

     

20200216 § 9b Susanne Anmäler till distiktsårsmöte Klart  5/4-2020 

     

20200105 § 158d Andrea Kollar upp och köper in kylskåp Klart 5/4-2020 

     

20151101 §122a Lena   Inger  Renovering av klubbens anslagstavla Klart 5/4-2020 

     

20181105 §130e Lena Kollar upp priser och intresse för jackor. 
Susanne uppdaterar hemsidan om 
jackorna. 

Stryks 
16/2-
20 

Vilande 

     

20200105 § 158a BF Rapporterar in Statistik till SBK Klart 16/2-20 

 


