
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2021-09-13 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshunklubb 

 

Närvarande: Sofie Sjöstrand (SS) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Mi Nilsson (MN) 

 Anita Lööf (AL) 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: MN valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 MB läste protokollet från föregående möte 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 225.000:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: Ingen in eller utkommande post 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Briard SRM 

Det har i helgen varit Birard RM, fina resultat av våra klubbmedlemmar 

Behandlat: Nosework 

Den 31/10 är det doftprov alla klasser, hallen är bokad på Jami. Annette Johansson 

kommer att döma. 

Den 23-24/4 planeras det en tvådagars Noseworktävling. Det blr TSM 1 båda dagarna. Ena 

dagen är vi på Hundhuset och den andra dagen på klubben. Pirre Andersson dömer 23 och 

Jeanette Arnesson dömer båda dagarna. Letar efter en domare tilll 

Ytterligare en tvådagars tävling är i planeringsfasen. Ena dagen TSM 2 och den andra TEM 

2 utomhus. Den kommer troligen att vara på Nossenbaden Camping utanför Vimmerby. 

Dom profilerar sig som en hundvänlig camping så MB har pratat med dom. Här är inga 

domare klara än 

Behandlat: Kommande tävlingar  

25-26/9 Lägre o högre: Planeringen är i full gång till tävlingen, det kommer vara 12 spår i 

varje klass 

4/10 Appell: Behövs en TL. Vi tar emot efteranmälningar 

Behandlat: Kurser 

Det pågår en Agility nybörjare samt 2 valpkurser 

AL kommer att ha en aktiveringskurs tillsammans med Britt-Marie. Anita tar kontakt med 

Johanna Habbe om detta 

Mi kollar med LoBells om dom vill komma ner och ha några ytterligare kurser. 

Behandlat: Ersättning till instruktörer 

Förra mötet beslutades det om ersättning till våra instruktörer, 50:-/ kurstillfälle. När MB 

kontaktade SKV så fick vi svar att vi kan ersätta en instruktör med maxbeloppet 999:-/år. 



Blir ersättningen högra måste klubben betala sociala avgifter och skatt på summan. Vilket 

vi måste undvika. 

Beslut: Beslutades att vi kommer betala ut ersättning med upp till 999:- 

Behandlat: Kursanmälningar 

Vi funderar på att ta allt administrativt med våra kurser själva. MB måste ändå be om 

deltagarlistor för att kolla att alla är medlemmar, och själva kolla upp så att alla har betalat 

till Studiefrämjandet. Förslag på att alla anmälningar till våra kurser skickas till MB, som då 

direkt kan kolla att deltagaren är medlem och ser också när kursen är betald. Alla kurser 

ska vara betalda innan första kurstillfället.  

Beslut: Styrelsen beslutade att MB ska prata med Johanna Hobbe om detta 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: MN har uppdaterat och korrigerat informationen om styrelsen och sektorerna på 

hemsidan  

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Rullar på 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Inköp till kurser 

På förra mötet beslutades att MB skulle köpa in ett komplett slalom med bågar. Det blev 

lite för dyrt så tanken var att kanske bara köpa pinnar och bågar. MB provade storleken på 

pinnarna, men dom passade tyvärr inte på vårt slalom. För att slippa dyr frakt så måste 

slalom hämtas, och det är en bit att åka beroende vart det köps. MB har även pratat med 

Johanna om Hooperhinder. 

Beslut: Styrelsen beslutade att vi avvaktar till våren med ett slalom. Och Johanna ansvarar för att 

material köps in till Hooperhindren 

Behandlat: Agilityplanen 

Vi har sett att stolparna vid grinden skevar lite, Vore bra om dessa kapas och att det sätts 

upp en tvärslå för att stabilisera. 

Beslut: Styrelsen beslutade att MB kontaktar Johan om detta. 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: Nästa möte 2021-10-11 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2021-09-13 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Mi Nilsson 


