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Protokoll styrelsemöte (4-2020) 
 

Datum och tid 2020-06-07 kl 17:00-19:00 

Plats Klubbstugan, utomhus 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Kicki Jidebom, Sonny Samuelsson, Annika 
Malmros-Borell 

Suppleanter Nette Carlestål 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Anna Hagberg, Tomas Carlsson, Sarah Öhman 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

Adjungerande  
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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

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

3. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte (3-2020) godkändes. 

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Anslutning till nytt betalsystem i SBK-tävling 
SBK informerar att:  
“Nu har vi ett nytt online betalningssystem i SBK Tävling istället för Dibs, detta nya system 
heter Stripe. 
Alla arrangörer som vill använda sig av detta online betalningssystem måste ansluta sig till 
Stripe för att kunna ta emot kortbetalningar till sina tävlingar/prov”. 
 
Beslut att vi ska ansluta oss till Stripe. Mia och Sarah som firmatecknare ansöker. 

4.2. Styrelsens sammansättning 

4.2.1. Fyllnadsval av vice ordförande 
Madelene Arvidsson har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i styrelsen.  
 
Ny vice ordförande behöver väljas. SBK:s Normalstadgar för lokalklubb §8:1 säger 
“Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden (...)”. 
Mia pratar med Valberedningens ordförande KIm Andersson om att ta fram förslag på 
kandidat för val på medlemsmötet 2020-08-20. 

-4(9)- 



 

 
 

 Vallentuna Brukshundklubb 

 
 
 
Kallelse med förslag på dagordning måste skickas ut senast 30 dagar före medlemsmötet. 
Göran tar fram ett förslag till kallelse med avsikt att vi skickar ut den före sommaren via mejl 
till alla i medlemsregistret samt annonserar på hemsidan, facebooksidan, instagram och 
anslår vid klubbstugan, 

4.2.2. VaBK specifika detaljer i normalstadgarna 
SBK centrala kansliet avvisar vårt beslut på årsmötet om att ändra antalet ledamöter i 
föreningsspecifika detaljer i normalstadgar för lokalklubb till att vara “upp till 5”. Det skall 
anges som 1, 3 eller 5, se info bland annat här. 
 
Beslut att vi behåller nuvarande föreningsspecifika detaljer som anger att styrelsen ska 
bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 1 ledamot samt 2 suppleanter. 
Utskottsansvariga kan delta som adjungerande vilket också var fallet till för några år sedan, 
 
Vi gör ingen ändring i nuvarande styrelse utan det får gälla från nästa årsmöte. 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 

5.1. Pågående kurser 
Pågår redan ett flertal kurser och ett par kurser öppna för anmälan för hösten. 

5.2. Helgkurser 
Vi diskuterade på föregående styrelsemöte om olika aktiviteter för att dra in mer pengar 
varav ett förslag var helgkurser. Mia har tips på en som kan hålla apporteringskurs som 
helgkurs. Hon kollar priset och återkommer. 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 

6.1. Tre officiella lydnadstävlingar i juni 
Tre officiella lydnadstävlingar i startklass tre tisdagar i juni i rad. Första kvällen, 2020-06-02, 
avklarad och gick jättebra.  
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6.2. Inofficiell tävling i rallylydnad 
Inofficiell träningstävling i rallylydnadens nybörjarklass den 2020-06-05 med 7 deltagare. 

6.3. Officiella rallylydnadstävlingar 
Tävlingen lör 2020-09-05 görs om till enbart mästarklass, men med dubblar starter. Gör att 
tävlingen blir attraktivare med dubbla starter och vi behöver betala mindre i avgift till 
SKK/SBK vilket ger ett bättre ekonomiskt netto. 
 
Förslag på officiell rallylydnadstävling i nybörjarklass med dubbla starter sön 2020-08-16. 
Inte klart än, men Kim kollar om det finns någon tillgänglig domare. 

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

8. PR/Info - Göran Hagberg 
Inget att rapportera. 

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Köket 
Inget att rapportera 
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9.2. Huset 
Sonny har tagit med en tunna för att samla regnvatten. 
 
Mia har etablerat kontakt med markägaren Björn Ek. Mia kommer att kolla om vi kan få 
vägen förbättrad med grus. 
 
En högtalaranläggning har skänkts till klubben av Mias far. Stort tack! 

10. Ekonomi - Sarah Öhman 
På sparkontot har vi 94 906 kr och i kassan 11 500 kr. 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga. 

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 
Inga. 

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 

19:30-20:30  - 

4 2020-06-07 
Utomhus 

17:00-19:00 Anna Hagberg, 
Tomas Kicki Jidebom 

5 2020-06-30 18:30-20:30  Mia Enlin 

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 
Verksamhetsplan 

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 
 

Möte # Datum Tid Ämne 

1 2020-08-20 Kl.20 Medlemsmöte efter prova-på 
aktiviteter 

2    

3 2021-02-14 16:00-18:00 Årsmöte 

 

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

 
 
 
 
Bilagor 

1. Föreningsspecifika detaljer i normalstadgar för lokalklubb för Vallentuna 
Brukshundklubb, här. 
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https://www.vallentunabrukshundklubb.se/wp-content/uploads/2020/06/VaBK-detaljer.pdf

