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Styrelsemöte Protokoll 2021 – Nr 3 
Datum: 2021-04-12 
Plats: Klubbstugan 

 

Närvarande:  Rolf Weiffert Ordförande 
  Carina Duholm Vice ordförande 
  Lena Weiffert Sekreterare 
  Gunilla Svensson Ledamot 
  
   
Ej närvarande: Gunilla Ferm Kassör 

Sassa Holmberg Suppleant  
 
 
Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

1) Mötets öppnande 

      Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

  

2) Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 

Med tillägg 

 6a) Ställplats/Camping SBK medlemmar. 

 

3)  Godkännande av föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

  

4)  Rapporter 

a) Ordförande 

Inget att rapportera 

b)  Kassör  

Redovisat enligt bifogat underlag. Styrelsen tackade för rapporten. 

c) Utbildning 

Valpkursen framflyttad till den 26/4 pga kursledaren blivit sjuk. 
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Allmänlydnadskurserna startar till helgen. 

Göran Hartlén och Eddie Strandberg har lämnat kommittén.  

Nya medarbetare sökes. Intresserad kan kontakta ordföranden. 

Om ngn kursdeltagare blir sjuk i Covid 19, återbetalas deras avgifter. 

 

d) Tävling  

Alla tävlingar är inställda tillsvidare. 

 

e) Fastighet och underhåll 

Två nya toalettstolar är installerade. 

 

f) Kök/Fest och omvårdnad  

Ev kommer en städdag att anordnas med grillning efteråt, datum meddelas via 

kommiteén 

 

g) IT och PR: 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 

 

5) Skrivelser 

a) Inkomna: Enkät rörande samarbete med Schnauzer & Pinscherklubben angående MT 

är inkommen. 

b) Utgående: Inkommen enkät besvarad. 

 

6)   a)  Inköp av ny grill. 

     Styrelsen tog beslut att köpa in en ny grill för 2500 kr. 
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b) Ställplats husvagnar 

Frågan bordlades, då styrelsen önskar ett skriftligt underlag att fatta beslut om. 

Förslaget bör vara formulerat som texten om ställplats kan presenteras på hemsida 

etc. 

      7)  Diskussion; utveckling av klubben. 

            Styrelsen diskuterade vad som kan göras,  för att utveckla klubben, både verksamhets- 

och trivselmässigt.   

  

8) Övriga frågor. 

     Styrelsen beslöt att lördagen den 17/4 bjuder klubben på grillad korv efter träningen. 

 

9) Nästa möte 

Ordinarie sryrelsemöte 10/5. 

 

10)  Mötets avslutande 

 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

       

 

 
Rolf Weiffert    Lena Weiffert 
Ordförande     Sekreterare 


