
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2022-09-12 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshundklubb 

 

Närvarande: Camilla Stenberg (CS) 

Madeleine Björnskiöld (MB) 

Anita Lööf (AL) 

Ewa Nilzén (EN) 

Agneta Sundin (AS) 

         

  

§ 1 Ordförande öppnar mötet 

§ 2 Val av justerare till mötets protokoll 
 

Beslut: Agneta Sundin 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 om att det saknas auktoriserade Tävlingsledare och domare. 

Finns det någon vill utbilda sig? 

Beslutade: CS lägger ut på FB 

§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: NW TSM1 samt Spår 

Vi har genomfört en TSM1 i Nose Work och vi fick fin feedback på den. Nu återstår det 4 

tävlingar till på klubben i år 

Behandlat: Temakvällar 

På förra mötet diskuterades det om vi ska ha lite olika temakvällar 

Beslutades: Den 9/11  kl 18.00 kommer Johanna och pratar om Polishundens arbete anm senast 31/10 

Den 26/10 kl 18.00 kommer Madde att prata Nose Work 

Inbjudan skickas även till Gamleby BK, Hultsfreds BK, Vimmerby BK samt Oskarshamns BK 

Behandlat: Kurser 

LoBells har erbjudit sig att komma ner och ha allmänlydnad vid två tillfällen. Det blev en 

ganska hög summa för dessa eftersom alla kanske inte redan är medlemmar. 

Vi har inga instruktörer som vill ha kurs, så förslag på Prova-På dagar finns. 

  



Beslut: Beslutades att vi tackar nej till LoBells erbjudande pga av för höga kostnader för bara två 

gånger. 

Följande Prova-På dagar beslutades, vi har en och samma starttid 10.00. Kostnad 

100kr/gång. Här behöver man inte vara medlemmar. Dessa lägga som ett evenemang på 

FB. Men en anmälan till resp ansvarig måste vi ha 

1/10 Spår Camilla Stenberg anm.senast 28/9 

8/10 Uppletande Anita Lööf  anm.senast 5/10 

23/10 Kontakt/lek Mi Nilsson  anm.senast 19/10 

12/11 Nose Work Madeleine Björnskiöld/Agneta Sundin anm.senast 9/11 

 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Inget behandlades 

  

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Måste göra iordning framåtsändande benen. Vi behöver även en ny eller göra om den lilla 

stegen. Det är inte samma mått på den som på den ”riktiga”   

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Uppträdande 

Vi har återigen fått till oss att en av våra medlemmar har blivit illa behandlad av två andra 

medlemmar (samma som tidigare)  Dessa har fått en mail från styrelsen men ingen har 

svarat på det. Vi behöver verkligen få till en diskussion med dessa två medlemmar 

Beslut: Beslutades att MB skickar varsin kallelse till nästa möte för dessa. 

Behandlat: Medlemsmöte 

Beslut: Medlemsmöte den 16/11 kl 18.30 på klubben 

Behandlat: Julbord 

Beslut: Julbord 7/12 på klubben 

 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: 2022-10-10 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2022-09-12 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Agneta Sundin 


