
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2021-10-11 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshunklubb 

 

Närvarande: Camilla Stenberg (CS) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Sofie Sjöstrand (SS) 

 Anita Lööf (AL) 

 Mona Bishop (MoB) 

 Ewa Nilzén (EN) 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: CS valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 CS läste protokollet från föregående möte 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 233.000:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: Vadstena BK har inbjudit till SBK-instruktörsutbildning, där det är flera datum. (Bilaga 1) 

Behandlat: Östgötadistriktet har inbjudit till ett digitalt ombudsmöte, anm senast 1/11 (Bilaga 2) 

Beslut: Beslutades att minst två från styrelsen borde vara med. Alla kollar om man kan vara med. 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Nosework 

Det är klart med datum för TSM2, den blir på Nossenbadens Camping den 26-27 mars 

2022 

Behandlat: Övriga tävlingar 2022 

Vi har fått mail om att vi inte skickat in tävlingarna för nästa år. Styrelsen diskuterade olika 

datum. 

Beslut: Beslutades om följande tävlingar under 2022 

22-03-27  Appell 

22-04-30 - 22-01-05 Stortävling med sök (alla klasser) Spår (elit) Skydd (alla 

klasser) 

22-05-21 – 22-05-22 Spår lägre och högre 

22-09-24 – 22-09-25 Spår lägre, högre och elit 

22-11-06  Appell 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Det har diskuterats klubbkläder under lång tid och vi har fått många frågor om detta. 

Förslag kom att medlemmarna själva köper de kläder dom vill ha och klubben betalar 

trycket med vår logga på.  

Förslag kom även på en skaljacka, så att alla har likadana kläder. Styrelsens medlemmar 



borde få var sin jacka, då an även övriga medlemmar se hur den ser ut mm. En idé är att 

denna jacka ska vara likadan för alla och i samma färg, förslagsvis svart 

Beslut: Beslutades att Sofie tar fram en offert på skaljackor, samt att styrelsemedlemmarna får var 

sin jacka. 

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Rullar på 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Framåtsändande ben 

Dom som finns på planen är inte i bra skick, vi borde byta ut dessa. Tyvärr så blir dessa 

stående ute hela tiden så de slits extremt. Mona hade förslag på att se om det går att få tag 

på ”åskådare” som fanns under pandemin som ser ut som gubbar. Det finns även två 

skyltdockor som vi skulle kunna göra iordning. Camilla kan fixa fram kläder mm till dessa. 

Behandlat: Grävlingar 

Vi har sett att det finns massa grävlingar på appellplanen, dom gräver/bökar många små 

hål i planen. Detta är inte bra om någon fastnar och gör sig illa. Diskuterades om vi ska 

kontakta någon jägare som sätter ut fällor. 

Behandlat: Råttor 

Vi har tyvärr fått in råttor i klubbstugan, Vi måste ringa Anticimex om detta 

Beslut: Beslutades att MB kontaktar Anticimex 

Behandlat: Camping 

Nu när vi har fler och fler som vill campa hos oss kanske vi borde ha en campingvärd som 

har ansvaret för detta. Nu blir det så att dom som vill komma kontaktar olika personer och 

till slut är det ingen som vet vem som är vem, hur många som kommer och inte vet vi om 

alla betalar. Har vi en campingvärd så har hon/han hand om att tilldela platserna och har 

en sammanställning på vilka som campat så vi ser att alla betalar. Vi kanske ska titta på en 

lösning till nästa år med att installera elstolpar till husvagnar/husbilar. Nu finns bara 

uttaget på väggen och det tål inte den belastning som det blir när fler kopplar in sig. 

Beslut: Beslutades att CS är campingvärd har har MoB till hjälp. Detta ska även upp på hemsidan.  

Beslutades även att MB kontaktar några elektriker och ber om offert på att dra ut el till 

stolpar och att dessa säkras upp. 

Behandlat: Matta i lektionssalen 

Det finns önskemål om att vi ska lägga in en matta i lektionssalen så att den går att 

använda till träning under vintern. Alla pärmar mm flyttas in till sekretariatet så att dessa 

inte kommer bort om vi ska ha det öppet in dit. Olika förslag kom på vilken typ av matta 

det ska vara. Mona har kollat tidigare på olika varianter. Det är väldigt viktigt att alla håller 

efter sin hundar så inga olyckor sker inne på mattan, och om det sker måste man rengöra 

efter sig. 

Beslut: Beslutades att Mona kollar lite priser på mattor 

Behandlat: Kalender för klubben aktiviteter 

Vi saknar en kalender så att alla kan se vad som händer på klubben, alla kan inte se vart, 

när det är aktiviteter här. Finns ingenstans uppsatt om våra tävlingar eller kurser. Ska vi 

även öppna upp lektionssalen så kanske det borde finnas något för det också? 

Beslut: Beslutades att vi måste titta på en lösning så att vi kan ha en kalender på hemsidan. 

Behandling: Medlemsmöte 

Vi behöver ordna ett medlemsmöte, det har vi inte kunnat ha pga Covid-19 tidigare, men 



som det ser ut nu så ska vi kunna det igen. Förslag kom på att ha ett medlemsmöte i 

samband med en julfest.  

Beslut: Beslutades att vi ska ha ett medlemsmöte 8/12 kl 18.30 och därefter har vi en julfest. AL 

tar hand om festen och anmälan och info går vie henne. Detta sätts ut på hemsidan samt i 

FB-gruppen Västerviks Brukshundklubb 2018. Anmälan till julfesten ska vara gjord innan 

24/11. 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: Nästa möte 2021-11-08 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2021-10-11 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Camilla Stenberg 


