
  
Styrelsemöte 2015-06-08  
Plats Klubbstugan i Anklam  
  
§1 Mötet öppnas 
Vice Ordförande Jessica hälsade alla välkomna 
  
§2 Närvarande 
Jessica Alenius 
Elisabeth Olsson 
Siw Andersson 
Kerstin Nordbeck 
Eva Signal 
Eva Lenneke 
Lars Fredriksson 
  
Marie Österberg 
Ingrid Nord 
Claes von Gegerfelt 
Gunvor Jönsson 
Björn Olsson 
Ruby Rydén 
  
Anmält förhinder 
Jeanette Gerdin 
Inger Hörnfelt 
Birgitta Söderström 
  
§3 Val av justerare 
Siw valdes att justera protokollet 
  
§4 Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
  
§5 Rapport/Grupper 
  
Rally, Marie Ö: inget att rapportera 
Tjänstehund, Lars: Eventuellt en tjänstehundsutbildning till hösten. Tävlingen den 18 
oktober kommer göras om till en SBK Patrull tävling istället för DM Kval. 
Tävling, Ruby: Lydnadstävlingen vi hade gick bra. Det kommer vara en Elit brukstävling och 
en lydnadstävling i höst. 
Kök, Ingrid: Är färdiga för säsongen. Köket har inga inbokade dagar under sommaren, nästa 
är utställningen i augusti. 
Utställning, Eva L: Inte så många anmälningar än till utställningen. 
IT, Claes: Gällande hemsidan så håller han på att flytta sidor till en ny version. Upptäcks 
några fel meddela gärna detta. 
Stug, Claes: Ska prata med kommunen om vi kan få bidrag till ombyggnaden, samt kolla med 



Allmänna arvsfonden. 
Utbildning, Gunvor: Vi kommer ha en aktiveringsdag för handikappade barn och kommer 
pga detta söka bidrag till handikappsanpassning/ramp. Vi har haft en rallylydnadskurs som är 
färdig. Även en valpkurs har avslutats. Den 22/6 kommer Jessica hålla en föreläsning för alla 
instruktörer om Nosework. 
Mental, Björn: Höstens MH är den 9/8 och 20/9. Kommer även försöka planera in ett extra 
MH och ett extra MT under hösten. Mentalgruppen skulle vilja köpa in en trådlös hare.  
  
PM Skott 
Önskan som gått ut från distriktet angående att klubbar på något sätt ska göra tävlande 
uppmärksamma på om det föreligger risk för skott i anslutning till klubben togs upp till 
diskussion. Beslut togs om att det ska göras en generell inbjudan som går att ladda upp på 
SBK tävling där det informeras om att skott kan höras på vår klubb vid tävling p.g.a 
närliggande skjutbanor. Det ska även skrivas på hemsidan. 
  
Att göra listan 
Alla grupper ska kolla upp om listan som finns på hemsidan är aktuell, och ta bort gammalt 
och lägga till sådant som behöver göras. 
  
Lathund 
Alla grupper ska se över och göra en lathund om vad som görs under året och när sakerna 
görs. Lite som en "arbetsbeskrivning". Detta underlättar tex vid överlämnande till nya. 
  
Verksamhetsplan 
Börja redan nu inom grupperna att se över nästa år för att slippa sitta "sista kvällen". 
  
Stuglarmet 
Ingrid tog upp att folk inte får glömma att larma när man lämnar stugan. Man måste larma 
på med "A" för att larmet ska aktiveras. Info om detta till alla!! 
  
§6 Föregående mötesprotokoll 
- Elisabeth är i kontakt med Maria angående skylten som ska beställas. 
- Ny grill är inköpt. 
- Patrik Borgström kommer ej hyra agilitybanan i juli. 
- Oklart om valberedningen blivit informerade om kvällskursen som var aktuell för dem att 
gå. 
- Angående avhopp i valberedningen så har Elisabeth varit i kontakt med SBK och fått 
klartecken med  vad som gäller. Man kan ha enbart två stycken i valberedningen men det är 
såklart bättre med tre. Och nyval kan göras på ett medlemsmöte. Så på medlemsmötet i 
höst kommer vi utlysa val till valberedningen, vilket då ska stå med på dagordningen. 
- Kassör och ordförande har ännu inte hunnit sammanställa pärmen med avtal och 
försäkringar, men det kommer ske inom kort. 
- Lamporna på planen och parkeringen kommer Teddy fixa till midsommar. Armaturer är 
inköpta. 
  
 
 



§7 Inkomna skrivelser 
Inga skrivelser har inkommit 
  
§8 Ekonomi 
Kerstin redovisar att ekonomin ligger stabilt. Vi har ca 139 000 kr på klubbens konton. 
  
§9 Toalett/Ombyggnad 
Claes visade en ritning på hur det eventuellt är tänkt att bli efter renoveringen och berättade 
lite. 
Frågor som togs upp var bl.a om dörrarna till duscharna ska vara utåt? Om vi ska ha duschar 
överhuvudtaget? Eller om vi kanske bara ska ha en dusch? 
Rampen utvändigt diskuterades också. Kanske kan man ha skenor istället som man lägger ut 
vid behov, istället för att ha en stor ramp hela tiden? Någon klubb har tydligen skenor. 
  
§10 Avtalsinstruktör 
Sanna Wendel har anmält sitt intresse att bli avtalsinstruktör på klubben. 
Utbildningsgruppen vill skicka henne på utbildning. 
Beslut: Styrelsen godkänner detta. Jessica hjälper Gunvor att skicka in ansökan. 
  
§11 Skott måndagar 
Fortsatta diskussioner och funderingar med för och nackdelar med att ändra skottiden till 
mellan 18-19 på måndagar.  
Beslut: Styrelsen beslutar att vi provar ny tid mellan 18-19 på måndagar från den 15/6 fram 
till nästa styrelsemöte i augusti. En uppdelning med budföring kl 18.00 och platsliggning kl 
18.30 ska också ske för att även de som inte hinner komma kl 18 ska kunna deltaga vid skott. 
Skylt ska sättas upp om att skott pågår. 
Återkoppling från Torsten till styrelsen får ske innan ausgusti för att vi ska kunna 
utvärdera. Det beslutas även att Torsten ansvarar för pistolen dessa kvällar. Siw kontaktar 
Torsten och informerar. 
  
§12 Styrelsebeslut tagna via mail/telefon 
Inga beslut tagna via mail eller telefon. 
  
§13 Övriga frågor 
- Gräset på planen är numera många gånger väldigt högt. Klipps det mer sällan? 
Beslut: Jeanette pratar med Anders om han behöver hjälp med att klippa gräset.  
- Kerstin tog upp att det kommit in faktura från larmbolaget vid tillfällen när larmbolaget inte 
kunnat komma i kontakt med någon på larmlistan och då fått göra utryckning. Troligtvis var 
detta händelser i vintras och efter det har vi uppdaterat vår larmlista. Så förhoppningsvis ska 
detta inte behöva ske fler gånger. 
- Elisabeth önskar boka in lite olika helgläger under hösten/vintern/våren. Detta tas upp som 
en punkt för beslut på nästa styrelsemöte. 
  
§14 Mötet avslutas 
Vice ordförande avslutar mötet 
  
  



Vid protokollet Vice ordförande Justerare 
 
 
 
 
 
Elisabeth Olsson Jessica Alenius Siw Andersson 
 


