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Protokoll styrelsemöte (5-2020) 
 

Datum och tid 2020-06-30 kl 18:00-21:00 

Plats Klubbstugan 

Kallade  

Styrelsen Mia Enlin, Göran Hagberg, Sarah Öhman, Annika Malmros-Borell 

Suppleanter Nette Carlestål 

Adjungerande  

  

Frånvarande  

Styrelsen Anna Hagberg, Tomas Carlsson, Sonny Samuelsson,  Kicki Jidebom 

Suppleanter Anna Warrén Haglund 

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

2. Val av justerare 
Nette Carlestål valdes till justerare. 

3. Genomgång av tidigare protokoll 
Protokoll från föregående möte (4-2020) godkändes. 

4. Allmänna frågor från styrelsen 

4.1. Försäkringsärendet efter inbrottet 
Vi har fått besked från försäkringsbolaget: 

● Inget i containern ersätts då vår försäkring inte täcker det.  
● Vi kommer att få tillbaka lite drygt 9 tkr vilket är klart mindre än det uppskattade 

värdet på det som blev stulet. 
 
Vi beslöt att gå ut på olika facebook-sidor och fråga om någon kan skänka gräsklippare mm. 
innan vi köper in något. 

5. Utbildningsutskottet - Anna Hagberg 

5.1. Kurser 
Pågår ett par kurser som avslutas i veckan. Då har vi genomfört 8 kurser under våren med 
totalt 35 deltagare. 
 
Till i höst är 6 kurser nu öppna för anmälan. Valpkursen (12 deltagare med två instruktörer) 
och nybörjarkursen i rallylydnad (6 deltagare) är redan fulltecknade. 
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5.2. Korrigera bruttoarvodet 
Beslut tidigare att arvodet efter skatt för våra instruktörer ska vara 200 kr/studietimme plus 
10% i påslag för förberedelser vilket ger 220 kr/studietimme.  
 
Vid beräkning av det bruttoarvodet vi haft hittills har felaktigt kostnaden för arbetsgivaravgift 
tagits med. Den faktureras dock separat av Studiefrämjandet.  
 
Beslut att korrigera bruttoarvodet till 325 kr/studietimme vilket ger efter skatt ca 220 
kr/studietimme till instruktören som då stämmer med vårt tidigare beslut 

6. Tävlingsutskottet - Sarah Öhman 

6.1. Tre officiella lydnadstävlingar i juni 
Tre officiella lydnadstävlingar i startklass tre tisdagar i juni i rad som gick jättebra. Mycket 
jobb med anmälningar och ekonomi som SBK Tävling inte har hanterat det.  

6.2. Två officiella rallylydnadstävlingar 
Två officiella rallylydnadstävling med dubbla starter efter sommaren. 

● Nybörjarklass sön 2020-08-16 samt 
● Mästarklass lör 2020-09-05. 

 
Dubbla starter drar hoppas vi fler deltagare samt är mer ekonomiskt gynnsamt då vi totalt 
sett behöver betala mindre andel till SBK och SKK centralt. 

6.3. Köpa rosetter 
Behöver köpa in lydnadsrosetter då det tog slut i och med tävlingarna i juni dit det inte köpts 
in några nya. Sarah kollar priser och återkommer med prisförslag. 
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7. Avel- och hälsa - Mia Enlin 
Hampus Stavem från Uppsala BK har planerat för ett MT den 12 juli, men blivit av med tänkt 
bana och vill låna vår.  
 
Mia har svarat  att vår bana inte är komplett eller röjd samt att vi inte brukar köra på 
sommaren då det är mycket och bitska myror. Dock kan de i nödfall vara hos oss. 

8. PR/Info - Göran Hagberg 
Ny kalender för bokning av “Svansen” som nås via hemsidan.. 

9. Stugan och kök - Sonny Samuelsson 

9.1. Köket 
Inget att rapportera 

9.2. Huset 
Behövs göras en inventering av vad som behövs göras inför en kommande fixarkväll som vi 
bokar in till tis 11/8 kl 18. 
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10. Ekonomi - Sarah Öhman 
Mia har suttit med bokföringen i bokföringsprogrammet Fort Knox 

● Inga kursintäkter än från Studiefrämjandet, men de har fakturerat för kurskostnader. 
Uppfattar som att kursintäkterna utbetalas varje kvartal så de borde komma snart. 

● Lägre kostnader vad gäller exempelvis bilersättning på 1 800 kr jmf. med 7 500 kr 
förra året. Inga SM göra också att vi inte har några kostnader för SM-sponsring 

● Lägre medlemsintäkter jmf. föregående år, men vi hoppas på att återhämta det då 
många nya medlemmar går kurser och var med på lydnadstävlingarna. 

 
Det ger ett minusresultat just nu på 36 tkr, men är då utan kursintäkterna som vi uppskattar 
är i samma nivå vilket skulle ge ett nollresultat. 
 
På sparkontot har vi 94 tkr och i kassan 11 tkr. 

11. Tidigare bordlagda frågor/större viktiga frågor 
Inga. 

12. Verksamhetsplan (nya aktiviteter) 
Diskuterades att anordna föreläsningar där medlemmar och icke medlemmar är välkomna 
att delta mot en avgift. Sarah hade flera idéer om lämpliga föreläsare och återkommer med 
förslag efter att ha kollat priser och tillgänglighet. 

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. 18 Medlemsmöte. 

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 Nette Carlestål  
Mötesordförande Vid protokollet  
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