
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2022-02-07 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshundklubb 

 

Närvarande: Sofie Sjöstrand (SS) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Mi Nilsson (MN) 

 Anita Lööf (AL) 

 Mona Bishop (MoB) 

 Ewa Nilzén (EN) 

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: SS valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 SS läste protokollet från föregående möte 

Behandlat: Protokollet lades till handlingarna 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 220.000:- på bankkontot. Revisorerna har gått igenom 2021-års bokföring 

och den är nu godkänd inför årsmötet 

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: SKB har inbjudit till en utbildning i det nya medlemssystemet. MB är anmäld och vi borde 

fråga även Gunnel om hon vill gå den, eftersom hon använder den vid tävlingarna. (Bilaga 

1) 

Beslutat: MB frågar Gunnel om hon vill gå utbildningen 

Behandlat: SBK har skickat ut ett remissförslag för meriteringsregler till Utskottsgruppen för drag. Vi 

har ju ingen sådan verksamhet inom vår klubb. (Bilaga 2) 

Beslut: Beslutades att vi avstår från att kommentera remissen 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Kurser 

Det diskuterades om vårens kurser. EN och AL kan tänka sig att hålla en valpkurs, även EN 

tillsammans med Monica Gustavsson kan ev tänka sig en. Mi funderar på om hon kanske 

ska ha en Tävlingslydnadskurs. AL har tidigare pratat om en jaktapporteringskurs för 

nybörjare och funderar vidare på det. MoB och CS kan ha prova-på-dagar senare i vår. Det 

är kommer att vara ett läger med Anna Lindelöf den 23-24 april. Det lägret är fullt för 

deltagare med hund men det finns åhörarplatser kvar. Vi kanske kan kolla med Annika 

Adolfsson och Pia Nilsson om dom är intresserade att ha kurser. Johanna har skickat ut till 

alla våra instruktörer men vi vet inte om hon fått svar. Ersättning till instruktörerna har 

varit uppe många gånger. Det finns ett styrelsebeslut på 50:-/gång, så en kurs på 6 ggr blir 

300:- till instruktören. Det måste bli mer för att vi ska kunna ha kurser. Förslag kom på att 

vi ersätter instruktören med ett presentkort efter avslutad kurs. Förslagsvis 100:-/gång (6 

ggr ger alltså 600:- för en kurs) 



Beslut: Det beslutades att Mi kontaktar Annika Adolfsson och MB kontaktar Pia Nilsson om kurser. 

MB ska även kontakta Studiefrämjandet om hur vi ska redovisa våra kurser dit. 

Det beslutades även att instruktörerna ska få en ersättning i form av ett presentkort efter 

avslutad kurs, till ett värde av 100:-/gång  

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Avvaktar offert på skaljackor 

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Det behövs en ny lampa vid entrén, gärna med sensor.  

Beslut: Beslutades att MB köper in en ny lampa 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Oordning i klubbstugan 

Nu när vi ökat i medlemmar och flera har egna medlemsnycklar så har det kommit 

klagomål på att det är väldigt ofta smutsigt i stugan. Det är dåligt eller inte ens diskat, 

smutsigt på bänkar och golv. Det sitter hundar i möblerna och smutsar ner mm. Vi måste 

alla som utnyttjar stugan städa efter oss!! När man fikat, diska ur det man använt 

ordentligt, inte sätta in smutsiga/dåligt diskade koppar i skåpen, har man dragit in sand så 

sopa golvet. Vi har ingen som är ansvarig för att städa i stugan hela tiden och framför allt 

ingen som ska diska efter dig. Ska hundar få sitta i möblerna? Vi måste alla bli bättre på 

detta. 

Beslut: Beslutades att INGA hundar får sitta i möblerna, om hunden inte vill ligga på golvet så ta 

med en filt in. Man MÅSTE diska efter sig och sopa golvet om det är grusigt.  

 

Behandlat: Inför årsmötet  

Revisorerna är klara med bokföringen. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och 

budget gicks igenom. 

Beslut: Beslutades att MB lägger skickar alla dokument till MN så hon kan lägga dessa på 

hemsidan. 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: Näste möte blir årsmötet den 23 februari. och nästa styrelsemöte 2022-03-14 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2022-02-07 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Mi Nilsson 


