
Protokoll

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-28

Närvarande: Yvonne Öhman, Per Samuelsson, Moa Brännlund, Lena Forsberg, Lena Gremar, 
Charlotta Holmgren och Emma Gustavsson 

 § 1 Mötets öppnande
Mötesordförande Per Samuelsson förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med tillägg §10b Nyckel till toaletten

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

§ 4 Rapporter
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 79685 kronor på banken och 
450 kronor i handkassan. 

§ 5 Inkommande och utgående post
Inkommande post: Vimmerby Kommun – skötselbidrag (Ann-Katrin Månsson och Yvonne 
Öhman skickar in ansökan), Distriktets verksamhetsberättelse
Utgående post: Ingen utgående post

§ 6 Städdag
Styrelsen bestämmer att den årliga städdagen blir söndagen den 14 april kl.10.00. 
Moa Brännlund lägger ut information om detta på Hemsidan och Facebook. Förslag att 
införa ett städschema som löper under året, detta tas upp till diskussion under städdagen.

§ 7 Postbox/klubbens adress
Allt är nu klart med klubbens nya adress: Vimmerby Brukshundklubb, Box 13, 
59821 Vimmerby

§ 8 Medlemsregistrering
Medlemsregistrering ska framöver kunna ske genom ett formulär på medlem online, man 
betalar även medlemsavgiften via denna nya funktion. Länk kommer finnas på klubbens 
hemsida. Yvonne Öhman kollar upp hur det fungerar praktiskt med medlemsnummer, 
inbetalning och om man kan behålla det gamla systemet.

§ 9 Skyltar till inhägnaden
Pia Nilsson och Riina Riskilä ordnar med skyltar med regler om vad som gäller i den nya  
inhägnaden.

§ 10a Michelle Holmlund
Moa Brännlund undrar över boende till Michelle Holmlund under kursen 10-11 augusti,



 en medlem har erbjudit boende mot en fri kursdag, styrelsen beslutar att godta detta 
erbjudande.

§ 10b Nyckel till toaletten
Förslag på att låta en nyckel hänga ute till toaletterna så att fler får tillgång till dessa, 
styrelsen beslutar att låta en nyckel hänga ute under en period, missköts detta tas nyckeln 
bort. Instruktörerna informerar sina kursdeltagare om vart nyckeln finns.

§ 11 Övriga ärenden
Per Samuelsson kollar igen med jaktskytteklubben angående deras tider för tävlingar då han 
inte fått någon återkoppling från tidigare kontakt.
Emma Gustavsson köper in kopieringspapper och toner till skrivaren vid behov.

§ 12 Nästa möte
Nästa möte sektorsmöte 25/4 kl.18.00 och därefter styrelelsemöte

§ 13 Mötets avslutande
Mötesordförande Per Samuelsson avslutar dagens möte

Justeras:

…………………………………. …………………………
Per Samuelsson Emma Gustavsson
Mötesordförande ordförande Sekreterare


