
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-04-12

Närvarande: Cecilia Bengtsson, Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Hanna Flink, Lena Gremar, 
Anna Bengtsson och Emma Gustavsson 

 § 1 Mötets öppnande
Ordförande Cecilia Bengtsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

§ 3 Föregående protokoll
Föregående styrelseprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 107838 kronor på banken och 487 kronor
i handkassan.

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Vimmerby Kommun; samverkansfond, skötselbidrag. Östgöta Distriktet; 
Ombudsmöte 26/4. Svar på Anmälan till SKK angående bitincident på klubben, Cecilia 
Bengtsson återkopplar till SKK. Förfrågan om klubben vill delta på Djursdalarundan 30/4.
SBK Kongress. 

§ 6 Klubbens adress
Klubbens post kommer att eftersändas till Cecilia Bengtsson under en period framöver. 
Uppdatering av klubbens uppgifter i Distriktskatalogen, ska skötas av klubbens sekreterare. 

§ 7 Inköp balansbollar/diskar
Anna Bengtsson har en förfrågan om klubben kan köpa in balansbollar/diskar (används till 
att träna bakdelskontroll). Styrelsen beslutar att klubben köper in 4 stycken, Anna 
Bengtsson ordnar med inköpet.

§ 8 Inköp av dammsugare
Yvonne Öhman har en förfrågan om klubben kan köpa in en dammsugare, styrelsen 
beslutar att klubben köper in en dammsugare. 

§ 9 Skrotning inventarier
Vid fixardagen 8/4 ifrågasattes det om diverse saker fortfarande används, bla TV, stationär 
dator, skrivmaskin, kassaapparat, overhead. Styrelsen tycker att TV:n ska vara kvar, de andra
sakerna skänks eller körs till tippen.



§ 10 Uppbindningsstolpar vid agilityplan, ”lekplats” till barn
Önskemål har inkommit om uppbindningsstolpar vid agilityplanen. Per Samuelsson kollar 
upp detta och sätter upp stolpar på lämpliga platser.
Önskemål om någon typ av lekyta till barn, tex gungställning på lämplig plats på klubben. 
Förslaget avslås på grund utav säkerhetsskäl. 

§ 11 Postlåda utomhus till div. blanketter, arbetsmyreprislappar
Styrelsen tar beslut om att sätta upp en postlåda vid klubbstugans entré, där man kan lägga 
div. blanketter (tex. Studiefrämjandet) om man inte har tillgång till stugan vid 
träningstillfället. Anna Bengtsson köper in lämplig postlåda. 

§12 Övriga ärenden
Bullerbydagen, ingen har anmält intresse av att delta, Emma Gustavsson kontaktar Anders 
Degerman och meddelar att klubben inte kommer att delta.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte 10 maj kl.19.00

§11 Mötet avslutas
Ordförande Cecilia Bengtsson avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………. …………………………
Cecilia Bengtson Emma Gustavsson
Ordförande Sekreterare


