
Protokoll  
 

        Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-03-03 
 
Närvarande: Monica Olsson, Lena Forsberg, Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman, 
Felicia Samuelsson, Petronella Gudmundsson, Charlotta Holmgren och Emma 
Gustavsson 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat 
 
§2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkänns 
 
§3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna 
 
§4 Rapporter 

Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 57571 kronor på banken  
och 648 kronor i handkassan 
 

§5 In- och utgående post 
Inbjudan från studiefrämjandet till L1 på Njudungs Brukshundklubb 

          13-14 mars. 
           Information från SKK disciplinnämnd, namnen visas i Hundsport. 
 
§6 Försäljning av kakor, kryddor etc  

Styrelsen beslutar att klubben ska sälja kakor från Kakservice efter  
           förslag på årsmötet. Mail går ut till medlemmarna angående detta och  
           anmälan om att delta sker till Petronella Gudmundsson. Säljmaterial är  
           beställt och kommer hem inom kort.  

 
§7 Bullerbydagen och Torgaktivitet 

Bullerbydagen har 10-årsjubileum den 4 juni och Vimmerby Brukshundklubb  
har som ambition att delta i firandet. 



Förfrågan har inkommit till Vimmerby Brukshundklubb om att delta på en  
torgaktivitet under våren, klubben har tackat ja till denna inbjudan. 
 

§8 Styrelsens verksamhetsplan 
Styrelsen bestämmer datum för årets styrelse- och medlemsmöten. 

 
§9 Fixardag och städdag 

Styrelsen bestämmer att vårens städdag blir den 4/4 kl.10, tanken är då att 
           även göra klart aktivitetsbanan och göra en aktiverings slinga. Vi avslutar med  
           korvgrillning och ett möte angående klubbens framtid. 
 
§10     Belysning 

Styrelsen beslutar att acceptera offerten på belysningen på träningsplanen, 
           från Strömstyrkan på 20 000 kr exkl. moms, under förutsättning att vi inte  
           faktureras förrän tidigast i maj. 
  
§ 11    Övriga ärenden 
           Lena Forsberg informerar kring Hundens Dag - förslag på 9/8. 
           Annika Kronstrand ansvar för hemsidan.  
 
§12    Nästa möte 
          Nästa möte är 6 april och inleds med sektorsmöte kl.18.00 
 
§13   Mötets avslutande 
         Ordförande Monica Olsson avslutar mötet. 
   
 
Justeras:  
 
 
…………………………………………. ………………………………………. 
Monika Olsson                                                    Emma Gustavsson 
Ordförande                       Sekreterare 
 
 
 
 


