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Styrelsemöte Protokoll 2022 – Nr 4 
Datum: 2022-06-29 
Plats: Åhus brukshundsklubb 

 
 
 

Närvarande: Lars Persson (LP) Ordförande 

 Carina Duholm (CD) Vice ordförande 

 Gunilla Ferm (GF) Kassör 

 Hanna Hansson (HH) Sekreterare 

 Sassa Holmberg (SH) Suppleant 
 

 

Anmäld frånvaro: Gunilla Svensson (GS), Paul Fältman (PF) 

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. Tillagd punkt 6.J Arbetsgrupp hållbarhet. 

4) Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

5) Skrivelser 

a) Inkommna 

• Ekubi AB – bidragshjälp 

• Utställning Degeberga 

• Regelrevidering av MT 

b) Utgående 

 Inget nytt 
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6) Rapporter 

a) Ordförande 

Fortsatt bra och trevlig stämning på klubben. Vi behöver bli bättre 
på att skicka skrivelser till distriktet för att få till förändring på 
distriktsnivå. Startar upp samarbete med Åhus Brukshundsklubb 
gällande hållbarhet. Styrelsen har haft sitt första möte i anslutning 
till detta tillsammans med Åhus Brukshundsklubbs styrelse. 

b) Kassör 

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

Vi behöver ansöka till kommunen senast 30 september om vi vill ha 
investeringsbidrag till klubben för åtgärder för klubbstuga eller 
dylikt. GF plockar fram ansökan till nästa styrelsemöte. 

c) Utbildning 

2 kurser ligger på hemsidan för anmälan och 2 till kommer komma 
upp inför hösten. Många förfrågningar gällande kurser.  

Samarbete med Åhus Brukshundsklubb för arbete gällande 
hållbarhet kopplad till utbildning påbörjas i höst. 

d) Tävling/mark 

SM-Ekipage i rapport i klubben. Styrelsen beslutar att ekipage från 
Kristianstad brukshundsklubb som ställer upp i SM inom SBK grenar 
får tävlingsväst, anmälningsavgift och 1000 kr i reskassa av 
klubben. 

Samarbete med Åhus Brukshundsklubb för arbete gällande 
hållbarhet kopplad till tävling påbörjas i höst. 

e) Fastighet/underhåll och ställplatser 

Trivsel och ordningsregler tas fram gällande ställplatser. Viktigt att 
det är ställplatser och att de som står där även är på klubben aktivt 
så att det inte blir som en uppställningsplats. Ställplatserna ska 
märkas upp inför kommande läger. Ansvarig för ställplatser tar 
fram trivsel och ordningsregler som vi kan lägga upp på hemsidan 
och sätta upp på klubben. 

f) Kök/fest och omvårdnad 

Inbjudan till jubileumsfesten ska skickas ut inom det närmsta. GS 
tar kontakt med HH gällande utskick. 
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g) Läger 

2 läger till i sommar. Har fått bra respons på de läger som varit och 
många som uppskattar dem. 

h) IT och PR 

Bra uppdatering av facebook och hemsida, bra respons och snabba 
utskick gällande händelser på klubben.  

i) IGP 

Har haft kurs under våren och det kommer troligen bli ett läger i 
höst med. 

j) Arbetsgrupp hållbarhet 

Tillsammans med Åhus Brukshundsklubb har det beslutas att ta 
fram en arbetsgrupp som kan jobba ihop för att nå målen som är 
ställda i ansökan som beviljats för klubbarna. Gruppen ska ta fram 
en verksamhetsplan och tidplan för de olika målen som är satta i 
ansökan. Styrelsen kommer att ha en stående punkt på följande 
styrelsemöte för att stötta arbetsgruppen. Förslag från styrelsen på 
arbetsgrupp: Paul Fältman, Stefan Nilsson och Lena Weiffert. LP 
och CD tar kontakt och kollar om det är ok för respektive. 

7) Övrigt 

- 

8) Nästa möte 

Styrelsemöte 18/8 19.00 klubbstugan. 
 

9) Mötets avslutande 

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 
 

Ordförande Sekreterare 
 
 

 
 

Lars Persson Hanna Hansson 


