
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-10-18

Närvarande: Cecilia Bengtsson, Yvonne Öhman, 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 105 095 kronor på banken och 798 
kronor i handkassan. Resultatet är 10 460 kronor.

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: SBK – kongress 2018

§ 6 KM – 1a lördagen i september
Förslag på att införa att klubbmästerskapet alltid är första lördagen i september. 
Lena Gremar kollar med Pia Nilsson så att det inte är någon SBK-tävling på klubben den 
lördagen 2018. 

§ 7 Medlemsmöte
Styrelsen bestämmer att årets julklapp till medlemsmötet ska börja på bokstaven A och kosta
30 kronor. Cecilia Bengtsson ordnar med presentkort, 2 st á 250 kr och 1 st á 500 kronor, till 
arbetsmyrepriset.
Beslut om att det inte kommer att vara något lotteri på medlemsmötet. 
Yvonne Öhman kollar med Ann-Charlott Franzon om hon kan ordna med sedvanligt fika till 
mötet.
Dagordningen skall finnas tillgänglig en vecka innan mötet och en lista där medlemmar kan 
lämna åsikter till mötet sätts upp på klubben, det går även att mejla klubben eller meddela 
sig via klubbens Facebook-sida. Emma Gustavsson sätter upp listan och ber Annika 
Kronstrand lägga ut det på sociala medierna.

§ 8 Hundrastgård
Per Samuelsson har fått förfrågan från Vimmerby Kommun om klubben kan upprätta en 
hundrastgård i Vimmerby. Styrelsen beslutar att klubben inte har någon möjlighet att driva 
en hundrastgård. Per Samuelsson får meddela Vimmerby Kommun styrelsens beslut.



Per Samuelsson har varit i kontakt med Vimmerby Kommun angående hyvling av grusvägen
till klubben, men fått till svar att det kan vara svårt att få genomfört då de inte längre har 
någon som kör väghyveln.

§ 9 Inomhusträning Karlbergsfastigheten
Förfrågan om intresse att använda Karlbergsfastigheten till inomhusträning, Cecilia 
Bengtsson kollar med Ann-Katrin Månsson på Vimmerby Kommun om tillgänglighet och 
kostnad för hyra av lokalen. 

§ 10 Kurs i rallylydnad, Barbro Andersson och Lena Sandberg
Barbro Andersson och Lena Sandberg har önskemål om att gå en utbildning i Rallylydnad, 
för att fortsatt kunna hålla kurser på klubben. De har förslag på en utbildning hos DogSense,
till en kostnad på 5800 kronor/ person.
Styrelsen beslutar att de kan gå den utbildningen.

§ 11 Övriga ärenden
Budgeten ska vara inlämnad senast den 10 december, Yvonne Öhman skickar ut information 
kring detta till sektorsansvariga.

§12 Nästa möte
Nästa möte 15 november kl.19.00

§ 13 Mötet avslutas
Ordförande Cecilia Bengtsson avslutar dagens möte.

Justeras:

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


