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Styrelsemöte Protokoll 2021 – Nr 7 
Datum: 2021-11-03 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson 
Carina Duholm 

Ordförande 
Vice ordförande 

 Hanna Hansson Sekreterare 
 Paul Fältman Ledamot 
 Gunilla Svensson 

Sassa Holmberg 
Ledamot 
Suppleant 

   
 

 

Anmäld frånvaro: Gunilla Ferm , Kassör 

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 

Hyra av klubben vecka 28 2022 för kennel läger. Kostnad och tillgång till mark. 
Styrelsen beslutar kostnad 500 kr för hela anläggning/ Dag + campingavgift 100 
kr/vagn eller max 1500 kr/vecka + campingavgift 100 kr/vagn. Om mark finns tillänglig 
så får de användas. 
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Hyra av klubben för Spinoysläger vecka 27 torsdag – fredag 2022. Kostnad och tillgång 
till mark. Styrelsen beslutar kostnad 500 kr för hela anläggning/ Dag + campingavgift 
100 kr/vagn eller max 1500 kr/vecka + campingavgift 100 kr/vagn. Om mark finns 
tillänglig så får de användas. 

b) Utgående 

Inget nytt 

6) Rapporter 

a) Ordförande 

Distriktsmöte SBK 17/11. Frågor att ta upp: Utbildningar och 
brukshundsklubb. 

b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Bilaga återfinns på anslagstavla 
tillsammans med protokoll. 

c) Utbildning 

Valpkurs 3 träffar kvar till Januari. Utbildningskommitté jobbar vidare. 

d) Tävling 

Årets sista tävling var den 30-31/10.  

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Plåttäckning klar på gavelsida. 

Nya lampor. Ställplatser ska märkas ut. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

En preliminär tidplan och vilka funktionär som kommer vara på plats så att 
planering av mat blir mer smidigt vid tävling. Julbord den 11/12 kl 18.00. 

g) Läger 

Återkommer med datum för läger sommar 2021.  

h) IT och PR 

Uppdatera och rensa hemsida. Lars tar kontakt med Elin. 
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7) Övrigt 

Kunna köpa ett “årskort” på kaffe.  300 kr/år. Styrelsen fattar beslut att man 

betalar 300 kr per år och skriver upp på lista i kök att man har betalt och när. 

Betalda instruktörer, instruktören får 50 % av intäkterna och klubben får 50 % . 

Instruktören hyr klubben och därigenom får klubben sin del av intäkten. Styrelsen 

godkänner detta beslut.  

Fixa och göra iordning samlingssal till nästa år. Lars tar fram förslag. 

Carina och Sassa tar fram ett förslag på klubbkläder som ska kunna köpas genom 

klubben. 

Hängrännor och stuprör ska bytas på klubben. 

8) Nästa möte 

Nästa möte är budgetmöte 18/12 12.00, Gunilla F kallar. 
 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson     
 Hanna Hansson 
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