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VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll

      2021-01-10 

 

Närvarande: Susanne Edbom, Mari Kärfstedt, Inger Öhrn i Brukstorpet, Birgitta Forsberg ordf, 

Margaret Pettersson digitalt, Ingela Jonsson per tel 

Anmält förhinder: Andrea Dahlberg, Ove Wikström 

Frånvarande: Jens Wikström 

 

Mötets öppnande §89 Ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte och 

   förklarade mötet öppnat 

Val  §90 Val av sekreterare: mötet beslutade att välja Inger Öhrn 

   att föra dagens protokoll 

  §91 Val av justerare: mötet beslutade att välja Susanne Ed-

   bom att justera dagens protokoll 

Dagordning  §92 Dagordningen föredrogs och godkändes 

Ink, utg skrivelser §93 Vice ordf föredrog ink skrivelser, utg fanns inga 

Föregående protokoll §94 Ordf gick igenom protokollet och passade på att önska 

   en god fortsättning. 

Ekonomisk rapport §95 Bank 58.811, 67 

   Föreg år: 47.207,62 

   Kassören meddelade att betalning utförts av fakturor 

   från Delikatesskungen, Konstlotteriet och för strump-

   försäljningen. Utbetalning till kursvikarie skall göras för 3

   ggr. 

Rapporter  §96 TÄS – gjort vinter, budget är gjord med full verksamhet 

   men pga Covid kan ”käppar sättas i hjulet” 

   RUS – avvaktar 

   HUS – budgeterat 

   Kök – omförningar i kassaboken bör göras för fika för 

   möte mm som bör belastas styrelsen 

   Fastighet – planerar verksamheten som vanligt 

   Styrelse – representant för SBK:s årsmöte 20/3 skall 

   anmälas senast 1/3 

   Utställning – ligger nere 

Beslutspunkter §97 a) Årets målsättning måste uppdateras när målen inte 

   kunnats nås pga Corona. Ekonomin har kunnat balanse-
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   ras. Intressant att veta fasta kostnaderna/år. HUS måste 

   ta en diskussion ang kurser, priser och kurslängd. 

   b) Ekonomisk kontroll, hur skall ekonomin klaras. År 2020 

   beräknas vinst ca 4600, ej exakt ännu när bokföringen 

   inte är avslutad för året. Budget 2021 innehåller lotteri 

   och försäljning men samtidigt måste utgifter stramas åt. 

c) Medlemsmöte/blad. Blad har gått ut med kallelse till 

årsmöte digitalt. 

   d) Antagande av nya stadgar skall göras på årsmötet. 

   e) Till årsmötessekreterare utsågs Margaret. 

f) Årsmötesarrangemang 21/2: utförs digitalt och länk till 

möte samt handlingar för mötet finns att tillgå på 

hemsidan en vecka innan mötet. 

   g) Lotteridragning utfördes 10/1 för Konstlotteriet med 

   Mari, Susanne och Inger närvarande. Vinnande nummer

   blev nr 12 och 78. Offentliggörande kommer att göras 

   digitalt när vinnarna är informerade. 

Uppdragslista  §98 Finns en från oktober 2020 som sänds till ordf och vice 

   ordf efter mötet. 

Övriga frågor  §99 Inga 

Nästa möte  §100 I samband med årsmöte 21/2 kl 15.00 

Mötets avslut  §101 Ordf tackade för visat intresse och avslutade dagens 

   möte. 

 

Ljungaverk 2021-01-10 

 

Birgitta Forsberg, ordförande  Inger Öhrn, mötessekreterare 

 

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

 

Susanne Edbom, justerare 

 

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


