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Protokoll styrelsemöte (6-2019) 
 

Datum och tid 2019-09 19 kl 19:00-21:00 

Plats Vallentuna BK 

Kallade  

Styrelsen Annika Malmros-Borell, Göran Hagberg, Lili Östergren-Jadeby, Mia 
Enlin, Tomas Carlsson 

Suppleanter Sonny Samuelsson 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Carola Hag, Nette Carlestål, Kicki Jidebom, Anders Hag 

Suppleanter  

Adjungerande Camilla Grip 
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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Göran Hagberg förklarade mötet öppnat. 

2. Val justerare 
Annika Malmros-Borell valdes till justerare. 

3. Val av förare av papperskalendern 
Lili Östergren-Jadeby valdes till förare av papperskalendern. 

4. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes. 

5. Allmänna frågor från styrelsen 

5.1. Inbjudan RAS/RUS-konferens 2019 (Göran) 
En från distriktet får delta. Frågan inte ställd än, men om så har Mia inte möjlighet att delta. 

6. Utbildningsutskottet - Nette Carlestål 

6.1. Torsdagsträningar (Lili) 
Efterfrågades lista med när och vem som håller i vilka torsdagsträningar. Göran frågar Nette 

6.2. Filmer för “Bäst var dag” (Sonny) 
Filmer finns till boken “Bästa var dag” som används för allmänlydnadskurser. Sonny kollar 
priset först. 
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6.3. Privatlektioner (Lili) 
Lili har fått förfrågan om privatlektioner i allmänlydnad. 
 
Priset för privatlektioner är, enligt Bruxanvisningen se här, 420 kr/timme (60 min) och 
arvodet till instruktören 200 kr/timme efter skatt.  

6.4. Inställd kurs (Lili) 
Tyvärr blev vi tvungna att ställa in kursen i Specialsök Kong pga. för få deltagare. 
 
Lili funderar på en kurs i början av nästa år i stället. 

7. Tävlingsutskottet - Camilla Grip 
Inget. 

8. Avel- och hälsa - Mia Enlin 
MT 2017 nu till helgen 21-22/9 med 6 respektive 5 ekipage. Ingår i satsningen som SBK 
centralt gör för att sprida info om MT 2017 till alla rasklubbar. Därför ingår föreläsning om 
själva MT 2017 och på lördagen primärt Dobberman, men mer blandat på söndagen. 

9. PR/Info - Göran Hagberg 
Problemen med responsiv webbplats åtgärdade. 
 
Tidvis fortfarande slö webbplats. Felanmäls varje gång till Binero. Möjligen får vi fundera på 
att byta webbplatshotell. SBK Upplandsdistriktet är på väg att byta leverantör så vi följer det. 
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10. Stugan och kök - Sonny Samuelsson/Anders 
Hag 

10.1. Köket (Sonny) 
Inget att rapportera. 

10.2. Ytterbelysning (Lili) 
Kenneth och Lili har bytt flera av utelamporna som inte fungerade. 

10.3. Grusa parkeringsplanen (Lili) 
Lili har frågat Alltrac som visade sig vara alldeles för dyra. 
 
Anders får kolla med Björn om han har möjlighet att grusa parkeringen och vad det skulle 
kosta plus att laga tillfartsvägen som dock inte ska bekostas av oss. 

11. Ekonomi - Lili Östergren-Jadeby 

11.1. Resultat 
Lägre intäkter jämfört med budget och föregående år. Dock även lägre kostnader vilket gör 
att vi går plus/minus noll så här långt. 

11.2. Cafeterian 
Cafeterian går med förlust. Det gör att vi behöver justera priserna uppåt till nästa år och göra 
prisvärda inköp. Sonny kollar över priserna i cafeterian och återkommer med ett förslag. 
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11.3. Nyckellistan 
Lili har gått igenom nyckellistan och ser att ett par har nycklar, men enligt tidigare beslut, se 
Protokoll 5-2019, inte ska ha. Lili kommer att kontakt vederbörande om att returnera 
nycklarna 

12. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga.  

13. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 
Inga. 

14. Skrivelser och rapporter 
Inga. 

15. Övriga frågor  

15.1. Regler för träningsgrupp utan klubbtillhörighet (Lili) 
Vår policy är att det är OK för medlemmar i andra SBK lokala klubbar att träna vid enstaka 
tillfällen annars ska man vara medlem i VaBK 
 
Dock är bomkoden bara för medlemmar och får inte ges ut till andra. Nu verkar bomkoden 
har spritts så vi behöver byta den. Det sker i början av nästa år och information skickas ut till 
klubbens medlemmar via SBK:s medlemsregister samtidigt som kallelsen till årsmötet 
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15.2. Nybörjarkurs i Nosework (Annika) 
Stefan Borell går Nosework-instruktörsutbildning och behöver hålla kurs för minst 5 
deltagare för att bli godkänd. 

- Kan han hålla det på klubben? 
 
Då vi uppfattar att SNWK numer tillåter kurser (och tävlingar) i SBK:s regi är svaret ja. 
 
Stefan mejlar kursinfo till Daniel Björk på Studiefrämjandet och Webmaster på VaBK se 
Bruxanvisningen här. 

15.3. Ny projektor (Nette) 
Den mindre och äldre projektor vi har för visning av presentationer eller filmer är svår att 
hantera då den bl a kräver installation av speciell drivrutin. 
 
Beslut att köpa in begagnade 40 tums TV för 1 500 kr. TV:n har kontakter och kablar för 
VGA (äldre PC) eller HDMI (nyare PC). TV:n står på rullbart skåp och kan rullas framför vita 
tavlan eller tillbaks efter behov. 

15.4. Belöning för de som jobbar för klubben (Sonny) 
Fråga om någon typ av belöning för de som jobbar för klubben, som funktionärer eller annat. 
 
Beslut att inte köpa in något klädesplagg eller dylikt, utan istället att ha en middag. En 
festkommitté bestående av Mia, Lili och Sonny utsågs. 

15.5. “Vallentuna Challenge Day” 
Diskussion kring möjligheten att ha någon form av lättsammare skoj-tävling som även kan 
locka de som vanligtvis inte tävlar. Uppslag från flera olika andra klubbar som haft 
motsvarande. 
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16. Styrelsemöten 
 

# 2019 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

1 Ons 2019-03-06 Kl. 19-21  Nette 

2 Mån 2019-04-08 Kl. 19-21  Carola 

3 Tors 2019-05-02 Kl. 19-21  Thomas 

4 Mån 2019-06-10 Kl. 19-21  Göran 

5 Tors 2019-08-22 Kl. 19-21  Lili 

6 Tors 2019-09-19 Kl. 19-21  Göran 

7 Tors 2019-10-17 
Tors 2019-10-10 

Kl. 19-21  Kicki 

8 Ons 2019-11-27 
Verksamhetsplanering 

Kl. 19-21  Anders 

9 Ons 2019-12-11 Kl. 19-21  Annika 

10 Ons 2020-01-30 Kl. 19-21  Mia 

11 Sön 2020-02-16 
Före årsmötet 

Kl. 14-15  Sonny 
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17. Medlemsmöten 

17.1. Bokade möten 
 

Datum Tid Typ Ämne 

Tors 2019-03-07 Kl. 18:30-21 Medlemsmöte Drag, Jan Wahlberg 

Mån 2019-09-02 Kl 18:30-21 Medlemsmöte Malin Åsander, “Upp och hoppa - 
Sund med Hund” 

Tors 2019-12-12 Kl 18:30-21 Medlemsmöte Micke Hedman, “Kalibrerade nosen” 

Sön 2020-02-16 Kl 16-18 Årsmöte Verksamhetsplan och val av styrelse. 

 

18. Mötets avslutande 
Göran tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- --------------------  
Göran Hagberg Annika Malmros-Borell  
Mötesordförande  
Vid protokollet 
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