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Styrelsemöte Protokoll 2021 – Nr 4 
Datum: 2021-08-04 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson Ordförande (med på telefon) 
 Carina Duholm 

Gunilla Ferm 
Vice ordförande 
Kassör 

 Hanna Hansson Sekreterare 
 Paul Fältman Ledamot 
 Gunilla Svensson Ledamot 
 Sassa Holmberg Suppleant 

 

 

Anmäld frånvaro:   

Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2) Godkännande av Kallelse 

OK. 

3) Godkännande av dagordning 

OK. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

Inget nytt 

b) Utgående 

Inget nytt 
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6) Rapporter 

a) Ordförande 

Inget nytt. 

b) Kassör 

Se bilaga. 

Nytt system hos kommunen. Tillträde med BankID. 

c) Utbildning 

Kurser i höst: Appellkurs - Arne. Valpkurs – Daisy och Lars.  

Svårt att få instruktörer att hålla kurs. Fråga gällande inhyrda instruktörer tas 
under punkt 7. 

Sassa fortsätter leta efter lydnadsinstruktör som kan hålla en helgkurs. 

d) Tävling 

Tävlingsbarometern uppdateras på hemsidan. 

Mark till appell och skyddstävling klar. 

Saknar tävlingsledare, fortsätter leta. 

Aktiva medlemmar från Kristianstads brukshundsklubb har förtur till markerna. 

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Plåttäckning av gavel tas på nästa möte. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Inget nytt. 

Skriva på lappen där det står swish nummer vid servering att man i 
meddelanderutan skriver vad man har betalat för. 

g) IT och PR 

Ska man lägga upp något på hemsidan så ska det mailas till Elin: 

- Var ska det ligga 

- Text som ska läggas upp 

Möte gällande hemsida. Vad behöver ändras, styrelsen sätter sig ner och 

sammanställer vad som ska uppdateras. Hemsida som egen punkt nästa möte. 



Kristianstads Brukshundklubb 

3 av 3 Kristianstads Brukshundklubb Styrelsedokument - Möte 

 

 

Teamsgrupp för styrelse och kommittéer upplagd.  

Hanna startar instagramsida för Kristianstads brukshundsklubb och ansvarar för 

den. 

7) Inhyrda instruktörer 

Vill vi ta in inhyrda instruktörer, dela avgiften 50 % till instruktör 50 % till klubben. Tas upp på 
nästa medlemsmöte. Lars tar fram underlag på hur detta ska fungera till nästa styrelsemöte. 

8) Återbetalning bruksläger medlemmar Kristianstads Brukshundsklubb 

Medlemmarna från Kristianstads brukshundsklubb som var med på brukslägret 2021 som är 

tävlande och aktiva i Kristianstads brukshundsklubb får 1000 kr rabatt. Styrelsen tar beslut på 

detta möte att detta ska genomföras (Sassa går in och röstar istället för Paul då han var 

delaktig i lägret). 

9) Övrigt 

På utlägg till kassören ska det endast vara kvitto på klubbens utgifter, kvittona får inte 

innehålla privata produkter och får inte ändras i efterhand. Lämnas utläggskvitto ska det 

meddelas kassören vad och varför det är inhandlat samt om det finns beslut på att det ska 

köpas in så att det blir lätt för kassör att kontera. 

10) Nästa möte 

Onsdag 1 September kl. 19.00 i klubbstugan. 
 

11) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson     
 Hanna Hansson 


