
Protokoll
Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-03-23

via zoom

Närvarande: Monica Olsson, Ann-Katrin Månsson, Yvonne Öhman, Charlotta
Holmgren, Petronella Gudmundsson, Helen Fröberg Lindquist, Lena Forsberg, Per
Samuelsson och Emma Gustavsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat.

§2 Info Vimmerby camping Hampus Torstensson
Hampus Torstensson och Elisabeth Wolmeryd som driver Vimmerby Camping
delgav oss deras satsning på Sveriges hundvänligaste boendeanläggning.
Styrelsen ser fram emot ett ömsesidigt samarbete med campingen.

§3 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.

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

§5 Ekonomisk rapport
Kassör Yvonne Öhman informerar om att det finns 88 961 kronor på banken
och 618 kronor i handkassan.

§6 In- och utgående post
Ingående post: Grundkurs retriverappotering - Jenny Nolhage
Studiefrämjandet Östergötland - utskick valberedning
Regelkonferens rallylydnad - rallysektorn har inga synpunkter

§7 Rapport från Östgöta distriktets årsmöte
Årsmöte 14/3 via zoom, Monica Olsson deltog. Årsmötesprotokoll se bilaga.
Medlemsavgift 2022 - ingen höjning. Årets klubb - alla klubbar i distriktet blev
årets klubb. Förslaget på detta kom från Vimmerby Brukshundklubb, klubben
har tilldelats ett diplom för detta förslag!



Diskussion angående utbildning inom SBK och distriktet. Planeras bla
Instruktör steg 2, HT -21. Utbildningsansvarig Johanna Jervgren betonade
vikten av att lokalklubbarna ser till att tilltänkta instruktörer har goda
grundkunskaper och erfarenhet som handledare innan de påbörjar
instruktörsutbildningen.

§8 Sektorer: Utbildning - och stugsektorn
Utbildning: L1 har hållits digitalt, 3 träffar via zoom, Lena Sandberg,
Petronella Gudmundsson, Felicia Samuelsson, Emelie Fridh och Monica
Olsson från klubben har deltagit.
Carina Andersson Studiefrämjandet - angående instruktörer så beslutar
klubben kring sina instruktörer, om de ska vara certifierade/utbildade eller inte
då vi är juridisk huvudman. Om ej utbildade instruktörer leder kurser ska de
kallas kursledare.
Barbro Andersson och Lena Sandberg behöver validera (examinering och
bedömning) sina utbildningar som rallylydnadsinstruktörer om de vill vara
certifierade SBK instruktörer, kan genomföras i samband med en
instruktörsutbildning. Monica Olsson informerar dem om de nya
reglerna kring detta.
- Styrelsen ser behov av att få in fler handledare på våra kurser.
- Det finns önskemål om kurs i lydnad startklass, förslag på träningsgrupp
istället för kurs

Stugsektorn: Christer Larsson har tackat nej på förfrågan att bli stugfogde.
Förslag på ett rullande schema över saker som bör skötas kontinuerligt
såsom sopor, container, avloppstank och toalettstädning.
Mycket pant i soptunnorna ute, förslag på egen tunna till pant. Även mycket
annat ej hundrelaterat i våra soptunnor.
Ann-Katrin Månsson kontaktar daglig verksamhet angående gräsklippning i
agility- och träningsinhängnaden samt runt klubbstugan där kommunens stora
maskiner ej kommer åt.

§9 Fixardagen 11/4
På grund av Covid-19 restriktionerna ställs fixardagen in, max antal är 8
personer. Styrelsen samlas och fixar vid tillfälle och även de olika tränings
grupperna tilldelas några uppgifter. (stugan, toaletter, möbler, plocka bajs mm)

§10 Agilityhinder
Agilityhindren har stått ute hela vintern, de bör låsas in under vintern pga
högt inköpspris och hög försäkringspremie, det blir även ett högre slitage när
de står ute.
Mycket träning på agilityplanen trots blöt gräsmatta, blir stort slitage.
Förslag på att ett anslag sätts upp vid agilityplan angående
policy/hundhållning vid träning; hundar står uppbundna, hoppar, skäller vilket



kan leda till stress.
Monica Olsson kollar med sektorn om de kan formulera ett anslag.

§11 60-årsjubileum
Första intervjun om klubben finns på hemsidan under fliken 60 år.
Monica Olsson kommer att intervjua fler personer när vädret tillåter och man
kan ses utomhus.

§12 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

§13 Nästa möte
Nästa möte 28/4 kl.18.00 sektorsmöte, 19.00 styrelsemöte

§14 Mötets avslutande
Ordförande Monica Olsson avslutar dagens möte.

Justeras:

…………………………………………. ……………………………………….
Monica Olsson Emma Gustavsson
Ordförande Sekreterare


