
Protokoll fört vid styrelsemöte på Västerviks Brukshundklubb 

 

Datum:  2022-10-10 kl 18.30 

Plats:  Västerviks Brukshundklubb 

 

Närvarande: Camilla Stenberg (CS) 

Madeleine Björnskiöld (MB) 

Anita Lööf (AL) 

Mi Nilsson (MN) 

Mona Bishop (MoB) 

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 244.581:- på bankkontot.  

§ 5 In och utkommande post 

Behandlat: SBK Info: 

Allemansrättsveckan 19-25/9 

SKK åker på turné i höst, workshop i Hur ska framtiden se ut? 

Sund med Hund startade den 19/9 

Utställningar 2023 lista finns på SBK 

SBK Hundhälsa 2022 – 5-6/11 seminarium med tema hundhälsa o hundens rörelser 

RAS/RUS konferens 26-27/11 

Ansök om tävlingar 2023 – senast 1/11-2022 

SM lydnad & rallylydnad 2023 – 6-9/7-2023 i Kungsör 

Domarutbildning Specialsök – Kursplan finns framtagen 

Krisberedskap – v 39 

Ungdomsläger – ungdomar 15-20 år ang patrullhundsläger 

SBK Distriktet: 

Inventering av utbildningsbehov (bilaga 1) 

Lokalklubbskonferens 31/10-22 (bilga 2) 

Utbildningshelg Yxnerum (bilaga 3) 

Ombudsmöte 18/9-22 – protokoll (bilaga 4) 

Beslut: CS skickar in enkäten enl bilaga 1 

  



§ 6 Tävling och utbildning 

Behandlat: Spår lägre högre 

Vi har genomfört en spårtävling. Tyvärr så var det inte positivt från domarna (Roland  Ulla-

Britt), dom hade en del klagomål bla fel storlek på några rutor, någon ruta var felplacerad i 

förhållande till bakspår TL var inte konsekvent på lydnadsplanen. Dom uttryckte sig klart 

att dom vill inte döma på vår klubb någon mer gång. Vi har tidigare haft problem med att 

våra TL inte vill ställa upp när Roland och Ulla-Britt dömer hos oss. Och eftersom vi inte 

har TL som vill jobba ihop med Roland och Ulla-Britt anser vi att det är olämpligt att  vi blir 

tilldelade Roland och Ulla-Britt till våra tävlingar i fortsättningen. Vi har alltid fått bra 

kritik från andra att vi har bra planerade och genomförda tävlingar med bra TL.  

Behandlat: Temakvällar & prova-på 

Diskussion om temakvällar fortsatte 

Beslutades: Den 30/10 kl 10.00 är det Prova-på Sök med Mona Bishop anm senast 26/9 

Den 2/11 kl 18.00 kommer Anna Helmersson till klubben och pratar om vårdhunden 

§ 7 PR & Reklam 

Behandlat: Inget behandlades 

  

§ 8 Kök och materialbod 

Behandlade: Vår klubbstuga behöver lite kärlek, framför allt målas, sätta upp hängrännor och byta 

stöttor under huset. 

Beslut: Beslutades att MB begär in offerter från flera byggföretag på detta. 

§ 9 Övriga frågor 

Behandlat: Uppträdande 

Dom medlemmar som vi diskuterade på förra mötet blev inbjudna och kom till dagens 

möte. Det blev som väntat en diskussion men vi hoppas att det ska bli till det bättre.  

 

Julbord 

Julbordet diskuterades och vi satt en sista anmälningsdag den 23/11 till Anita Lööf 

 

Utskick  

För att informera lite mer så borde vi göra ett medlemsutskick igen. 

Beslut: Beslutades att MB skickar ut ett medlemsbrev 

§ 10 Nästa möte 

Beslut: 2022-11-14 kl. 18.30 

 

 

 Vid protokollet: 

Västervik 2022-10-10 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Madeleine Björnskiöld  Agneta Sundin 


