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Närvarande:  

Else-Marie Lundin (vice ordförande träder in i ställer för ordförande pga sjukdom), Cecilia Uddman, Robert Kling, 

Louise Stihl, Pia Asp, Thomas Cronham 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

Valberedningen deltar och presenterar de nya stadgarna angående valberedningens arbete samt den enkät de 

gjort på styrelsen.   

 

2. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 

4. Rapporter  

 

4.1 Ekonomi  

Robert redogör för vad som händer på ekonomin. Det är revision i november. I augusti låg klubben på ett 

nollresultat men å andra sidan byggde köket om för drygt 250 000 kr. Intäkts- och kostnadsmässigt är det inget 

skillnad jämfört med tidigare år. Klubben har dyrare hyra så det borde ha viss påverkan. 

 

4.2 HUG  

Inget att rapportera.  

 

4:3 TK 

TK har inte hållit möten pga corona. Nästa års barometer är det enda som har behandlats. Förslag har lagts och 

de synpunkter som har framförts är att man tycker synpunkterna känns ok men att man inte vill ta bort punkten 

angående att man måste hjälpa till för klubben. TK har skickat ut ett förslag som nu går på remiss bland 

TKgrupperna.  

 

Else-Marie har undersökt om det går att använda MCRs gamla ridhus. Det är inte helt utflyttat än och polisen är 

fortfarande kvar.  

 

Cecilia har varit i kontakt med länsstyrelsen angående Vomb. De rapporterade att de vet att vårt ärende finns 

där men att de inte hunnit med det. Cecilia tar en ny kontakt före jul.  
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Diskussion om att rally och nosework ska bjudas in till TK till vissa möten så att samordning kan ske.  

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Robert har beställt från klubbens nya leverantör. Det fungerade förutom att de fick gammalt kaffe som de 

krediterade så det finns på klubben om någon vill ha.  

 

Taket måste läggas om på annexet för det läcker in.  

 

Robert har varit i kontakt med realgymnasiet angående dagens beslut om att gymnasier ska ha 

distansundervisning och huruvida de ska använda klubbstugan de två veckor som är kvar. Styrelsen beslutar att 

de får använda stugan för toalettbesök men att i övrigt vill klubben inte att de nyttjar stugan.  

 

4.6 Distriktet 

Klubben har skickat medlemsfrågan till distriktet för hjälp. Detta skedde i augusti. Trots detta  har distriktet inte 

gjort något. Klubben fick senast dagen för mötet e-post angående vad det var för hjälp som klubben 

efterfrågade. Ännu har sålunda inte distriktet gjort något. 

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Brukshundklubben har varit på klubben för att göra ett reportage om klubben inför 80års firandet.  

 

5. Beslutsfrågor    

Styrelsen beslutar att klubben ska anta SBKserbjudande om Zoomabonnemang. Robert kontaktar.  

 

Styrelsen beslutar att skjuta upp antagandet om mål tills de kan diskuteras fysiskt.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Verksamhetsberättelse  

Diskussion om verksamhetsberättelsen och hur det ska formuleras och vem som ska göra vad.  

 

7.2 Annandagfirandet  
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Styrelsen beslutar att det sedvanliga anndagsfirandet inte får ske i klubbstugan.  

 

7.3 Valberedningen 

Styrelsen har fått valberedningens förslag. Medlemmar kan komma in med synpunkter fram till den 15 

december.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas den 19 januari 2021, kl 19:00.   

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


