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Närvarande:  

Mattias Widenstjerna, Pia Asp, Robert Kling, Anna Eriksson, Cecilia Uddman, Glenn Andersson, Cathrine 

Kolander  

 

 

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  

Klubben har inte redovisat ett bra resultat på de fyra första månaderna. Förra året redovisade klubben ett 

resultat om 87 000 kr och då hade klubben betalt renoveringar om 24 000 kr. I år har klubben gått med förlust 

med 20 000 kr på de fyra första månaderna. I vanliga fall går klubben med vinst under våren och dessa pengar 

behövs för att klara resultatet under resten av året.  Detta kommer innebära att klubben går med förlust med ca 

100 000 kr om det fortsätter. Kul på klubben kommer kosta ca 50 000 kr så det innebär att det sammanlagt blir 

en förlust om ca 150 000 kr. Diskussion om det är rätt satsning med klubbens pengar. Enas om att det ska 

presenteras på medlemsmötet och så får medlemmarna ta ställning.  

 

Alla kostnader ökar men intäkterna minskar också. T ex minskar bidragen från studiefrämjandet och p g a 

mindre redovisade aktiviteter. Det beror dels på gruppernas redovisning inte funkar, dels på att det är mindre 

antalet deltagare per grupp.  

 

Styrelsen beslutar att hålla koll på det samt att betona för träningsgrupperna vikten av att aktiviteter redovisas.  

 

Beslutas att ny dataskyddsansvarig är Mattias Widenstjerna.  

 

4.2 HUG  

HUG arbetar som vanligt och försöker få ihop utbildningsgrupper. Problemet är som vanligt att det är för få 

instruktörer. Problem också att det är för få bruksinstruktörer. Diskussion om hur man kan få fler instruktörer och 
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vad som genererar högst intäkter. Diskuteras att köra flera kurser samtidigt med hjälpledare som går runt till alla 

kurser. Beslutas att ta det med HUG  

 

4:3 TK 

Diskussion om att påminna TK om förändringsarbetet inom TK. Klubben fick nedsatt avgiften för mark med 

9 000 kr till 3 000 kr men nu vill inte fortifikationsverket dela ut mer mark.  

 

Diskussion om bidrag till SM-ekipage. Kutymen är att klubben betalat 2 000 kr till ekipage som kvalificerar sig till 

SM, vissa VM samt andra större tävlingar för resa och uppehälle. Beslutas att de två som ansökt om bidrag för 

SM i rally ska får bidrag om 2 000 kr. Beslutas också att vilka tävlingar som ska vara aktuella samt vilket belopp 

ska utredas närmare.  

 

4.4 Agilityn,  Rally/nosework/specialsök 

Specialsöksgruppen var på Evidensiadagarna och de vill gärna ha klubbkläder. Diksussion om att ha lager hos 

annan te x Mercus. Anna kollar upp saken.  

 

Rally undersöker att ha en tävling i höst. Rally har också beställt sina nya skyltar och mark. Det andordnas 

också en träningstävling den 2 juni för klubbens medlemmar.  

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Mattias ska ta in pris på värmeväxlaren.  

 

Glenn har kontaktat en elektriker och elektrikern skulle kontakta Mattias men nu kommer Mattias kontakta 

elektrikern p g a avsaknad av återkoppling.    

 

Markan går sådär men Mattias kollar om det går att få lite kaffe i sponsring.  

 

4.7 Distriktet 

Inget att anföra. 

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Det beslutas att flytta över sponsoransvaret till sponsorgruppen samt att de ska rapportera till Frida. 

Sponsorgruppen ville inte ta över sponsoransvaret så det är tillbaka på Frida. Klubben har fått fyra presentkort 

från Evidensia och Öresund men det räcker inte så det kommer att köpas in presentkort.   

 

SBK har tagit fram en ny hemsida som man kan ansluta sig till. Beslutas att avvakta i frågan tills det är aktuellt 

för klubben.  
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5. Beslutsfrågor    
 

6. Skrivelser   

 

7. Övriga frågor  

 

7.1 Fråga om hedersmedlem – Styrelsen tillstyrker att utseende av förslagen hedersmedlem under förutsättning 

att medlemsmötet godkänner det.   

 

8. Nästa möte   

Nästa möte är medlemsmöte den 9 juni 2022 kl 19:30. Nytt möte hålls den 17 augusti 2022 kl 19:00. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


