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Styrelsemöte         Protokoll 2019 – Nr 3 
Datum: 2019-04-01 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 
 
Närvarande:  Rolf Weiffert    Ordförande 
  Kurt Bengtsson                       Vice ordförande (fr. punkt 4c) 
  Gunilla Ferm     Kassör 
  Eva Ohlin     Sekreterare 
  Carina Duholm    Ledamot  
  Sassa Holmberg    Suppleant 
 
Frånvarande:                        Gunilla Svensson    Ledamot 
 
Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 
 

1) Mötet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

2) Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 
 

3) Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 

4) Rapporter 
a) Ordförande 

- Rapport från besök med hund på LSS-boende inom Kristianstads kommun. 
Besöket föll väl ut och Rolf kommer att lägga ytterligare besök där.  

- Rapport från SBK Skåne distriktets årsmöte som var ett bra möte. Distriktet 
har beslutat att köpa in Hjärt-Lungräddningsutbildningar och ett av 
utbildningstillfällena är planerat att förläggas till Kristianstads BK. Mer 
information kommer. 
 

b) Kassör 
- Rapport om det ekonomiska läget visar att det har kommit in kursavgifter och 

medlemsavgifter samt campingavgifter. Ca 15. 000:- har utgjorts av kostnader 
i samband med renoveringen. Därutöver har vi haft kostnader för 
förbrukningsmaterial, förtäring i samband med årsmötet och kostnader för 
hemsidan. 

- Rapport om att mallen för reseräkningar ska revideras eftersom det finns ett 
kalkyleringsfel i denna.  
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c) Utbildning 
- Rapport om att lägret i maj nu gått ut till medlemmarna via medlemsutskick, 

presenterats på distriktets och klubbens Facebook-sida, samt på hemsidan.  
- Samtliga instruktörer kommer att fotograferas och presenteras på hemsidan. 

Åsa Danielsson är behjälplig med fotograferandet. 
- Rapport från HUG-mötet där det informerats om den nya 

instruktörsutbildningen som träder i kraft 2020 
- Diskussion kring Svenska Hundklubben som etablerat sig i 

Kristianstadsområdet. 
 

d) Tävling 
- Påsktävlingen har fler anmälningar i år än i fjol.  
- Mark för söktävlingen är klar, medan spårmarkerna ännu inte är helt klara. 
- SBK Skånedistriktets bruks- och lydnadsgrupp har meddelat att extradomare 

inte får tillsättas av klubbarna utan detta ska göras av gruppen. 
- Utställningskommittén äskade pengar till inköp av trimbord och mätsticka 

inför kommande utställningar. Mötet beslöt att ge Eva i uppdrag att köpa in 
trimbord och mätsticka. Punkt 4d förklarades omedelbart justerad. 
 

e) Fastighet och underhåll 
- Duschen är nu klar. 
- Nytt köksgolv kommer att läggas in i veckan. 
- Taket i köket är målat. 
- Dörren till altanen har försetts med dörrhandtag. 
- Luftvärmepumparna är nu inställda på 20 grader och det är den temperatur 

som ska hållas konstant. 
- Reservdelar till gräsklipparen är införskaffade så att service kan göras. 
- Fastighet och underhållsgruppen får i uppdrag att se över campingavgifterna 

så att beslut kan fattas vid kommande styrelsemöte. 
 

f) Kök / Fest och omvårdnad 
- Inköp är gjorda inför kommande tävlingar. 

 
g) IT och PR 

- Elin har fått utbildning om nya hemsidan. Hon kommer att ge Sassa 
utbildning. 

- Det finns en del faktafel i den nya hemsidan. Varje kommitté och styrelsen 
måste ta ansvar för sina områden och lämna uppgifter till Elin och Sassa om 
de korrigeringar som behövs göras. 

- Beslöt mötet att samtliga styrelsemedlemmar ska presenteras med foto på 
hemsidan. Åsa Danielsson bistår med fotograferingen. 
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- Det finns behov av högtalare att koppla till dator vid utbildningar och andra 
presentationer. Rolf undersöker utbudet och ansvarar för inköp. 

- Elin har meddelat att det kommer att behövas licens för formulärhantering 
för den nya hemsidan. Mötet beslöt att införskaffa denna licens med årligt 
abonnemang. 
 

5) Skrivelser 
a) Inkomna 

Studiefrämjandet: Information om GDPR 
SBK: Ny utbildning för tävlingssekreterare 
Inoffappen: Erbjudande om annonsering av utställning 
SBK Skåne distriktet: Rutin för tillsättning av extradomare 
Funktionsstöd Kristianstads kommun: Hundaktivitet för funktionsnedsatta 
 

b) Utgående 
Inga utgående skrivelser. 
 

6) Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns att ta upp. 
 

7) Nästa möta 
Nästa möte kommer att hållas 2019-05-06 kl. 18:30 
 

8) Mötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 
 
 
 
 
 
 

Ordförande    Sekreterare  

 

 
Rolf Weiffert    Eva Ohlin 

 
 
 
 

 


