
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2022-08-08kl 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: Anita Lööf valdes till justerare 

§ 3 Genomgång av föregående mötes protokoll 

 CS läste protokollet från föregående möte 

Behandlat: Protokollet lades till handlingarna 

§ 4 Kassörens rapport 

Klubben har ca 257.000:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: SBK distriktet har skickat info och påmint klubbarna om att det är dags att planera nästa 

års tävlingar. AL sa att TS har planerat detta redan 

SBK distriktet har skickat en förfrågan om det finns intresse att vara med och arrangera 

Bruks SM 2023 

Vi har fått om att det är en utbildning i M3 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Kurser under höstterminen 

US har skickat ut till våra instruktörer om det är någon som vill hålla i någon kurs i höst. 

Det finns ingen som är intresserad. Så vi får ta kontakt med externa instruktörer, för 

kurser bör vi ha. Vi har fått många förfrågningar om kurser av olika slag. 

Pia Nilsson har erbjudit sig att ha en Röd Kong-kurs. Emma Kenmark kunde av ha en 

Rallylydnad. Vi ska se om vi kan få till att det kommer lite olika och pratar om ”sitt område” 

någon kväll. Jojjo – Polishunden, Anna H – Vårdhunden, Madde B – NW tävling, mm 

Beslut: Beslutades att MB kontaktar Pia Nilsson om Röd Kong, Emma K om Rallylydnad, AL 

kontaktar Anna H – Vårdhund. Vi ber Mi att kontakta LoBells igen. Och vi kollar om Agneta 

tillsammans med MB vill hålla nose work kurs.  

Fungerade bra 

Behandlat: Rallylydnadskurs 

Den 8 oktober kommer Anette Björkman hit och håller en Tävlingsinriktad kurs i 

Rallylydnad 

 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Inget behandlades 



  

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Vi behöver köpa in en ny pistol.  

Beslut: Det beslutades att AL ska beställa en ny pistol till klubben. 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Anslagstavlan 

Vi har fått önskemål om att bli mer aktiva när det gäller att sätta upp sådant som händer på 

klubben. Men den behöver repareras först. 

Det har även inkommit önskemål om att vi ska sätta igen under sekretariatet, men där 

behövs röjas i första hand. 

Skylten in till vår klubb har tagits/blåst bort. Vi borde skaffa en ny i plåt istället. Vi kollar 

med Sofie om detta.  

Beslut: Beslutades att MB kontaktar Åke om han kan laga anslagstavlan. 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: 2022-09-12 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2022-08-08 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Anita Lööf 


