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Närvarande:  

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

Thomas Cronhamn 

 

 

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  

Som redogjorde för på föregående möte så har ekonomin försämrats för klubben. Det dåliga ekonomiska utfallet 

håller i sig. På rörelsekontona har klubben 450 000 kr jämfört med i fjol då klubben hade 550 000 kr Därutöver 

har klubben fordringar på tävlingar på SBK om ca 40 000 kr. Det kommer alltså blir ett resultat som är ca 60 000 

kr sämre än i fjol. Resten av året kommer det dåliga resultatet öka eftersom bl a elkostnaderna kommer att bli 

högre.  

 

Elavtalet går ut nu och Eon har erbjudit ett nytt bundet avtal. I dagsläget betalar klubben 55 000 kr och antas det 

nya avtalet blir kostnaden 146 000 kr. Detta är en merkostnad på ca 90 000 kr. Diskussion om klubben ska 

chansa på rörligt avtal för att se vad det blir eftersom det annars blir så dyrt. Beslutas att ta rörligt och hålla koll 

och binda om det sticker iväg. Diskussion om klubben ska ta betalt för att hyra ut stugan för att täcka 

kostnaderna. Beslutas att klubben ska ta minst 500 kr per dag för att hyra ut stugan.  

 

Diskuteras också att väcka frågan om att öka den del som träningsgrupperna betalar till klubben för att täcka lite 

av de ökade kostnaderna. Thomas väcker frågan i TK. 

 

4.2 HUG  

Inget att rapportera för HUG har inte haft möte. Kurserna har satt igång för det har trillat in pengar. Fortfarande 

instruktörsbrist. Priset har höjts så att instruktörerna får mer ersättning för att få fler att ställa upp som 

instruktörer. Dessutom har antalet gånger minskat så att instruktörerna binder upp sig för färre gånger.  
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4:3 TK 

TK har inte haft möte. Lars Johnson har varit i kontakt med Fortifikationsverket och har fått mark gratis. Thomas 

har varit i kontakt med bruksfolk på andra klubbar i Sverige och det är likadant över hela landet att 

Fortifikationsverket är besvärliga.  

 

4.4 Agilityn/Rally/nosework/specialsök 

Anna har försökt att få tag i Mercus men inte lyckats. Hon har dock kollat upp en annan leverantör – TP Victory 

och de har klubbkläder. Diskussion om att det går att få tryck hos Arrak. Diskussion om klubben ska sponsra 

med t-shirt. Beslutas att kolla upp med Arrack om att ha lånevästar med tryck samt att kolla med Mercury om att 

sluta avtal med dem om att kunna trycka kläder där.  

 

Rally har tävling i slutet av september.  

 

Fråga om klubben kan hålla i Rally och LydnadsSM 2023. Konstateras att det är för kort tid att ta på sig ett 

sådant arrangemang 

 

Specialsöksgruppen besöker Evidensia den 27 augusti 2022 och håller i Hundens dag. 

 

4:6 Markan/Kansliet/Fastigheten 

Mattias har äntligen fått tag i en elektriker och han tar tag i det efter sin semester. Han har inte fått tag i någon 

som kan hjälpa till med värmeväxlaren.  

 

Frågan har kommit om Ölandstoken. Diskuteras att det gör bäst på en arbetsdag. Beslutas att hålla arbetsdag 

den 17 september 2022.  

 

 

4.7 Distriktet 

Inget att anföra. 

 

4:8 Info/PR och Hemsida 

Inget att anföra. 

 

5. Beslutsfrågor    

 

6. Skrivelser   
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Det har inkommit skrivelse om att någon använt hårda träningsmetoder vid träning. Diskussion om att det inte 

strider mot SBKs dressyrpolicy. Mattias går ut med ett meddelande.  

 

7. Övriga frågor  

 

8. Nästa möte   

Nästa styrelsemöte hålls den 28 september 2022. Därefter har styrelsen möte den 9 november 2022. Det 

noteras att det är medlemsmöte den 12 oktober 2022 kl 19:30. 

 

9. Mötet avslutas 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  

 

 

…………………………….  ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare  

 


