
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2022-04-11 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshundklubb 

 

Närvarande: Camilla Stenberg (CS) 

 Madeleine Björnskiöld (MB) 

 Anita Lööf (AL) 

 Ewa Nilzén (EN) 

  

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: EN valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 MB läste protokollet från föregående möte 

Behandlat: Protokollet lades till handlingarna 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 315.000:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: SBK UG Bruks har skickat ut tillägg till regler för Bruksprov (Bilga 1) 

SBK har skickat en inbjudan till Provledarutbildning (Bilaga 2) 

Beslut: Beslutades att skriva ut dom nya tilläggen och hänga i klubbstugan.  

Om någon är intresserad att gå Provledarutbildningen så meddela oss i styrelsen 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: 23-24 april TSM1 

Äntligen har vi fått ihop funktionärer till denna tävling 

Behandlat: 30 april Spår  

Det jagas fortfarande spårläggare! 

Behandlat: Valpkurs 

Pga av dåligt med anmälda så flyttades starten fram till 12 april. Nu är det 4 deltagare.  

Behandlat: LoBells kan komma och har två agilitykurser hos oss. 8/5 kl 10-16 Fortsättningskurs och 

den 6/6 kl 10-14 Introduktionskurs.  

Beslut: Beslutades att ta hit LoBells och kostnaderna blir 900;- för fortsättningskursen samt 700;- 

för introduktionskursen. Max 8 deltagare per kurs 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Hemsidan måste uppdateras 

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Frågan har kommit när agilityhindren kommer ut. Det är fritt fram för de som använder 

hindren att plocka ut dessa.  



§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Protokoll mm 

Vi har fått till oss att medlemmarna önskar att all info ska läggas ut på hemsidan i samband 

med att vi lägger ut inbjudningar mm på Facebook. Sista protokollet har inte kommit ut på 

hemsidan. MB svarade på det och vi tyvärr bara skylla på att det har varit väldigt mycket 

med tävlingen vi hade i mars. Men så fort dagens protokoll är justerade så kommer båda 

att läggas ut på hemsidan. 

Behandlat: Klubbfest  

Det diskuterades om vi ska ha en klubbfest för alla våra medlemmar. Vi vill så gärna träffa 

även våra nya medlemmar. Förslag på en fest där vi kanske kan ha lite lag-tävlingar, quiz 

mm.  

Beslut: Beslutades att vi ska ha en klubbfest den 1 juni kl 17.30. Eftersom vi ska bjuda på mat så 

måste man anmäla sig till antingen Camilla 070-730 47 34 eller maila till Madeleine 

vasterviksbrukshundklubb@gmail.com senast 22 maj. Det ska göras en inbjudan till festen. 

Behandlat: ”Belöningssystem” för funktionärer 

Återigen pratade vi om någon form av belöningssystem för de funktionärer som ställer upp 

och hjälper oss. Det är jättesvårt att få funktionärer till våra tävlingar. Men utan 

funktionärer så kommer vi inte kunna ha tävlingar, vilket i sin tur påverkar klubbens 

ekonomi. 

Beslut: Beslutades att vi ska ta upp detta på nästa medlemsmöte, så att alla kan komma med 

förslag 

Behandlat: MB undrar om klubben kan köpa in en färgskrivare/kopiator. MB har på våra Nose Work 

tävlingar tagit med sin privata. Men den är otymplig och risken att den ska gå sönder under 

alla transporter är en risk. Det går inte med en svart/vit för enligt SNWK´s regler så måste 

Diplom mm skrivas ut i färg- 

Beslut: Beslutades att MB köper en färgskrivare/kopiator till klubbn. 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: 2022-05-09 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2022-04-11 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Ewa Nilzén 

mailto:vasterviksbrukshundklubb@gmail.com

