
Protokoll 
        Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-01-12 

                                                         via zoom 
  
Närvarande: Monica Olsson, Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman, Charlotta 
Holmgren, Petronella Gudmundsson, Lena Forsberg 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       Ekonomisk rapport 

Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 105 262 kronor på  
           banken och 475 kronor i handkassan. 
           Kassör Yvonne Öhman informerar om budget 2021, styrelsen beslutar att  
           delegera beslutstagandet kring budgeten till ordförande Monica Olsson och  
           kassör Yvonne Öhman efter att styrelsen läst igenom och godkänt budgeten  
           via mejl.  

 
§5 In- och utgående post 

Ingående post: Studiefrämjandet inbjudan digital kurs med Maria Brandel. 
           SBK avel och hälsa RUS- sektor, Östgöta Distriktet eldsjäl årets klubb -  
           Monica Olsson föreslår att vi nominerar alla klubbar i distriktet, Östgöta  
           Distriktet mandatfördelning.  
           Utgående post: Monica Olsson har mejlat SBK och Östgöta Distriktet  
           angående om det finns några krav på att använda utbildade/certifierade  
           instruktörer i klubbens kursverksamhet. 
 
           Adressändring inskickad, eftersändning i ett år. Yvonne Öhman åtar sig att  
           tömma brevlådan på klubben. 
 
 
 



§6 Årsmöte 
Styrelsen beslutar att årsmötet 2021 blir digitalt den 10/2 via Zoom. 

           Monica Olsson har pratat med Annika Kronstrand angående att genomföra  
           mötet digitalt, det finns information på SBKs hemsida hur ett möte kan läggas  
           upp. Arbetsgrupp inför årsmötet: Monica Olsson, Yvonne Öhman, Annika  
           Kronstrand och Emma Gustavsson 

 
§7       Utbildade/certifierade instruktörer 
           Klubben ska jobba för att ha beredskap inför situationer som kan uppstå  
           på klubben vid kurstillfällen, träningstillfällen mellan hundar, kursdeltagare. 
           SBK centralt har inga krav på utbildade instruktörer. 
           Vimmerby Brukshundklubb har som mål att använda sig av utbildade  
           instruktörer och handledare. Detta kommer tas som en punkt på årsmötet.  
           Östgöta Distriktet saknar en policy kring detta, de kommer att kalla  
           klubbarnas utbildningsansvariga och ordföranden till en konferens angående  
           detta. 
           SBK centralt kommer att ta upp det till diskussion. 
 
           Förslag på att sätta upp instruktörernas diplom på väggen i klubbstugan.  

 
 §8     60-årsjubileum 
          Förslag på att intervjua personer som varit aktiva på klubben genom åren och  
          lägga ut detta på hemsida och Facebook.  
          Lägga ut blänkare och uppmärksamma klubben på olika sätt. Arbetsgrupp  
          Ann-Katrin Månsson, Monica Olsson, Annika Kronstrand. Alla är välkomna  
          att hjälpa till. 
 
§9      Övriga frågor 
          Online rallylydnadstävling i VIF hallen. 
          Belysningen på plan är tänd sena tider, lysknappen fungerar dåligt. Monica  
          Olsson kollar med Per Samuelsson vad som kan vara felet. 
 
§9       Nästa möte 
           Nästa möte 10 februari årsmöte kl. 19.00, därefter konstituerande.  
 
§10     Mötets avslutande 

Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte och tackar styrelsen för gott  
           samarbete under det gångna året! 
 
 
Justeras:  
 
 
…………………………………………. ………………………………………. 



Monica Olsson            Emma Gustavsson 
Ordförande            Sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 


