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Närvarande:  

Louise Stihl, Pia Asp, Robert Kling, Bettan Bergström, Jeanette Fridh, Cecilia Uddman, Robert Kling, Thomas 

Cronham, Frida Hemby 

 

1. Mötets öppnade 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkändes.  

 

4. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Tidigare mötesprotokoll godkändes.  

 

4. Rapporter  

 
4.1 Ekonomi  

Han har balans- och resultatrapport ingen men klubben ligger ca 150 000 kr under föregående år. Kommunen 

har gjort en extra utbetalning om 10 000 kr pga corona. Å andra sidan har kommunen höjt hyran pga index.  Det 

har kommit in 90 000 kr i kursavgifter jämfört med 97 000 kr föregående år. Övriga verksamheter har inga 

utgifter så här års.  

 

4.2 HUG  

Trycket på kurser är högt. Det står 92 personer i kö till valpkurs så det finns underlag till ytterligare intäkter om 

klubben hade fler instruktörer. Det finns ett flertal instruktörer som inte håller kurser alls. Diskussion om hur 

dessa skulle entusiasmeras att hålla kurser. Tex kan man hållas kortare work-shops istället.  

 

Klubben har ett flertal kurser igång. Det kommer också hållas kurser som är semi-online men det tar rätt mycket 

tid att producera materialet.  

 

Det är en medlem under utbildning till instruktör.  

 

4:3 TK 

TK har inte hållit möte pga att det inte hålls några tävlingar. Regelrevideringsmötet var inte för klubbarna utan 

det var för distriktet så klubben har inte deltagit i något sådant. Robert har bett Jocke att inventera 

tävlingsmaterialet och det gäller även pistolerna. TK får i uppgift att skriva nya dokument angående förvaring av 

startpistoler. Thomas tar på sig uppgiften att inventera pistolerna.  
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Diskussion angående hur man kan slussa nya medlemmar in i en träningsgrupp. Det står på hemsidan att vad 

gäller bruksgrenar så kan man vända sig till en namngiven person. Diskussion om hur man kan få in tex rally, 

agility och nose-work i TK. Diskussion om hur det kan organiseras tex två TK;  en för bruks och en för övrig 

verksamhet. Alternativt har man ett TK med två underorganisationer. Det är dock väsentligt att man har ett 

gemensamt möte varje år och bestämmer tävlingar. Beslutas att styrelsen ska försöka ta fram ett nytt 

organisationsschema för TK som eventuellt sedan kan läggas fram på ett medlemsmöte. Thomas och Pia 

skissar på ett förslag som de presenterar på nästa styrelsemöte.  

 

4.4 Agilityn  

Inget att rapportera  

 

4:5 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Det måste nog snart köpas in mer till markan. Det finns en del i frysen som snart behöver slängas.  

 

Taket måste läggas om på annexet för det läcker in. Robban ska träffa en byggare som ska fixa taket så det blir 

troligtvis gjort i dagarna.   

 

Det finns en hel del som behöver göras som att t ex rensa taket. Louise och Robban gör en lista om vad som 

behöver göras på stugan under våren. Sedan får vi se hur åtgärderna kan göras eftersom restriktionerna just nu 

hindrar en arbetsdag.  

 

4.6 Distriktet 

Inget att rapportera 

 

4:7 Info/PR och Hemsida 

Inget att rapportera 

 

5. Beslutsfrågor    

Inget att anföra.  

 

6. Skrivelser   

Inget att anföra. 

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Kontaktlista  

Louise har lagt upp en kontaktlista i dropbox över styrelsen. Robban tar på sig att uppdatera den kontaktlista 

som finns i dropbox. Sedan tar Jannika och Louise över och ser så att det blir uppdaterad.  
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7.2 Ansvarsområden 

TK – Thomas 

HUG – Louise 

Nose work/specialsök – Lena  

Rally – Frida  

Info/Pr/Sponsor – Lena 

Agility – Robert  

Fastigheten – Louise  

GDPR - Jeanette 

 

7.3 Arbetsbeskrivning avseende arbetsområdena och organisationsschema 

Louise vill att det tas fram en arbetsbeskrivning för ovanstående områden. Louise  och Cecilia tittar på det.  

 

7.5 Tillgång till dropbox, facebook, sbkmalmömailadresser etc  

Alla i styrelsen ska ha tillgång till dropbox. Louise och Jannice har tillgång till facebook. Louise tittar på tillgång till 

om ytterligare ska ha tillgång till detta. Robban påpekar att det är bra om vi använder sbkmalmöadresser. Han 

skickar ut ett mail med det.  

 

7.6 Målarbete  

Pia uppdaterar måldokumentet.  

 

8. Nästa möte   

Beslutas att kommande styrelsemöte ska hållas på följande datum: 8 april, 5 maj och 31 maj 2021. Noteras att 

det är medlemsmöte den 12 juni 2021 (om det går pga corona).     

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Louise Stihl, Ordförande   Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


