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Protokoll styrelsemöte (3-2020) 
 

Datum och tid 2020-04-08 kl 18:45-20:45 

Plats Klubbstugan, utomhus 

Kallade  

Styrelsen Göran Hagberg, Sarah Öhman, Kicki Jidebom, Anna Hagberg, Sonny 
Samuelsson, Tomas Carlsson, Annika Malmros-Borell 

Suppleanter Anna Warrén Haglund, Nette Carlestål 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Mia Enlin 

Suppleanter  

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

2. Val justerare 
Tomas Carlsson valdes till justerare. 

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

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Styrelsens sammansättning 
Madelene Arvidsson har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och ledamot i styrelsen. 
Ny vice ordförande behöver väljas. SBKs Normalstadgar för lokalklubb §8:1 säger 
“Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden (...)”. Vi 
dubbelkollar med SBK centralt. 

4.2. ”Duktig hund”-appen 
Bra initiativ från SBK centralt, men många frågor: 

- Hur sker diplomeringen?  
- Utbildning av instruktörer?  

Anna Hagberg frågar SBK centralt.  
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5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 

5.1. Pågående kurser 
Pågår ett redan ett flertal kurser och flera nya på gång, men vi har också varit tvungna att 
ställa in ett par kurser pga. för få anmälda.  
 
Vi tror att orsaken är att folk är rädda för Corona plus att det ekonomiska läget är kärvare 
rent allmänt och då är hundkurser en utgift som det dras ned på. 

5.2. Assistenter 
Funderingar om hur att stötta även assistenter som är aktiva i flera kurser. 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 
Tre officiella lydnadstävlingar i juni (tisdag kvällar, startklass) - ska vi låta de ligga kvar? 
Tillåtet enligt SKK:s nya riktlinjer, läs mer här. Mia kollar med SBK centralt hur SBKs 
kommande riktlinjer blir. 
 
Behövs en ekonomisk kalkyl också innan vi säger definitivt ja eller nej. Anna Hagberg hjälper 
Sarah med en kalkyl. 

7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 
Inget att rapportera. 

8. PR/Info - Göran Hagberg 
Inget att rapportera. 
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9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Köket 
Inget att rapportera 

9.2. Huset 
Fixardagen framåt hösten i stället för nu i maj. Möjligen redan till sommaren om det behövs. 
 
Sonny kan ta hit en vattentunna för att samla regnvatten till blomvattning etc. 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 
Intäkter från kurser har inte kommit in än, men utgifterna detsamma så vi får ta från 
sparkontot för att klara likviditeten.  
 
Flera återbetalningar för rallylydnadstävlingen som ställts in.  

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 

11.1. Arvode för inställd kurs 
Tomas Carlsson anmäler sig jävig och deltar inte i diskussionen eller beslut. 
 
Förslag från Nette att arvodet delas mellan klubben och inblandade instruktörer. 
 
Beslut enligt Nettes förslag att dela arvodet mellan klubben (hälften) och instruktörerna 
(delar på hälften), Agneta Hoogeveen och Annette Andersson. Tomas avstår sin del. 
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12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 

12.1. Aktiviteter för att öka intäkterna 
● Inofficiell kvällstävling i rallylydnad  
● Intensivkurser och temadagar under sommaren 
● Klippkorts-kurser 
● Valpträffar 
● osv. 

 
Beslut att lägga ut en fråga på Facebook alternativt kombinerat med en omröstning med 
flera tydliga alternativ. Mejla in konkreta förslag på alternativ till 
utbildning@vallentunabrukshundklubb.se . 

13. Skrivelser och rapporter 
Inga. 

14. Övriga frågor 
Inga övriga frågor.  
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15. Styrelsemöten 
 

# 2020 Datum Tid Kan ej närvara Fikaansvar 

1 2020-03-05 18:30-20:30 Anna Hagberg Madelene Arvidsson 

2 2020-04-08 
Webbmöte 

18:45-20:45 Annika - 

3 2020-05-05 
Utomhus på 
appelplanen 

19:30-20:30  
- 

4 2020-06-02 18:30-20:30  Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Tomas Carlsson 

6 2020-08-25 18:30-20:30  Anna Hagberg 

7 2020-09-29 18:30-20:30  Annika Malmros-Borell 

8 2020-10-27 18:30-20:30  Sonny Samuelsson 

9 2020-11-24 18:30-20:30  Anna Warrén Haglund 

10 2020-12-15 18:30-20:30  Nette Carlestål 

11 2021-01-12 18:30-20:30  Mia Enlin 

12 2021-02-14 14:45-15:45  Före Årsmötet 
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16. Medlemsmöten 

16.1. Bokade möten 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1    

2    

3 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

17. Mötets avslutande 
Göran tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- ----------------------------  
Göran Hagberg Tomas Carlsson  
Mötesordförande 
Vid protokollet  
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