
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2021-04-12 kl 19.00 

Plats:  Digitalt möte 

 

Närvarande: Camilla Stenberg (CS) 

 Sofie Sjöstrand (SS) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Mi Nilsson (MN) 

 Anita Lööf (AL) 

 Ewa Nilzén (EN) 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av sekreterare och justerare till mötets protokoll 

Beslut: MB valdes till sekreterare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 MB läste föregående protokoll, som sen lades till handlingarna 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 215.000:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: Remiss för regelrevidering i Rallylydnad 

Vi har fått information från SBK att regelrevision för rallylydnad nu är ute på remiss 

Behandlat: Inbjudan till utbildning i Distriktet 

SBK Distriktet har skickat ut en inbjudan till en digital utbildning för 

Brukshundsklubbarna. Utbildningen innehåller bla verksamheten, framtidsambitioner och 

utveckling. Tre från varje klubb får vara med, och Webbutbildningen är den 24/4 kl. 10-15. 

Anmälan ska vara inne senast 22/4.  

Behandlat: SKK Disiplinnämnd 

Vi har fått information från SKK´s disiplinnämnd  

Behandlat: Årets klubb i distriktet 

Vi har fått meddelande om att alla klubbar i distriktet blir Årets klubb. Alla klubbar kämpar 

på bra i denna coronatid 

Behandlat: Kongresshandlingar 

Den 10 mars lades kongresshandlingarna 2021 samt Verksamhetsberättelse 2020 ut på 

SBK´s hemsida inför kongressen i maj 

Behandlat: Skrivelse till SKK 

CS har skrivit till SKK för att få klarhet i vad dom menar med 8 personer på samma plats. 

Men blev bara hänvisad till SBK ang detta. CS fortsätter att kontakta bla SBK 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Valpkurser 

Vi har massor av förfrågningar om valpkurser. Men tyvärr finns det inga intruktörer som 

vill ha kurser nu. LoBells kommer inte ha några kurser just nu, så förslag kom på Annika 

Adilfsson. 

Beslut: MN kontaktar Annika och frågar om hon är intresserad av att hålla kurser hos oss. 



Behandlat: Våra tävlingar 

Vi fortsätter att ha våra tävlingar stängda för anmälan tills nya besked kommer från 

regering och FHM. Det ska komma nya restriktioner den 4/5 

 

EN lämnar mötet 

 

Vi avvaktar till den 4/5 och ser vad som händer, Släpper dom på restriktionerna så pass att 

vi kan genomföra våra tävlingar så tar vi ett extra styrelsemöte ev den 5/5 

Behandlat: Nose Work-kurs  

Nybörjarkurs i Nose Work påbörjas 8/4. Agneta Sundin och Madeleine Björnskiöld håller 

den.  

Behandlat: Prova-På Agility & Rallylydnad 

CS kom med förslag om att vi ska försöka få till prova-på dag. Både för agility och 

rallylydnad 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Det är inget på gång just nu  

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Materialbod/gräsklippare: Det är inköpt ett nytt batteri till gräsklipparen 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Pysseldag 

Det är dags att plocka fram agilityhindren, vi måste även kratta tillbaka stenar/grus från 

gräsmattan till grusgången igen. En del stora stenar riskerar att förstöra gräsklipparen 

annars. CS har förslag på en pysseldag där vi kommer att ha Peter som steker raggmunk till 

oss som jobbar den dagen, Förslag kom på att vi ses 18/4 kl. 10.00 

Beslut: CS frågar Peter om han kan på söndag 18/4. Om han kan då så lägger CS ut på Facebook. 

Alla får ta med egna krattor eftersom vi inte har så många 

Behandlat: Nycklar till stugorna 

Vi har nu köpt 10 st nya M-nycklar. Några har fortfarande nycklar men är inte längre 

medlemmar hos oss. Trots att MB skickat ut meddelande så har vi inte fått svar från tre av 

dessa.   

§ 10 Nästa möte 

Beslut: Nästa möte 2021-05-10 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2021-04-12 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Camilla Stenberg 


