
LUNDS BRUKSHUND KLUBB 
Protokoll fört vid styrelsemöte torsdagen den 21 oktober2021 kl. 19.00 

 
Närvarande: Solveig Aronsson, Cecilia Hansson, Gertrud Malm, Tina Sjöberg, Ahnna 
Rasch och Daniel Zaar 
Frånvarande: Susanne Schönbeck (Petersén), Annika Öberg och Birthe Persson.  

 
 

1. Ordförande förklarade mötet för öppnat  
2. Föregående mötesprotokoll skall revideras före godkännande. 
3. Följande Per capsulam beslut fanns till mötet:Styrelsen beslöt enligt följande för 

Träningsgruppsavgifter 
a) DEFINITION AV TRÄNINGSGRUPPER: 

i. En träningsgrupp skall: 
ii. -Bestå av medlemmar i Lunds Brukshundklubb 

iii. -Samlas regelbundet 
iv. -Ta del av subventionerad hallhyra 
v. -Registrera lista hos SFR och därmed generera en liten men dock intäkt till 

klubben  
b) Avgifter för träningsgrupper: 

i. Grundavgift per termin 300:- för alla deltagare 
ii. -tillkommer vid användning av hall verklig kostnad för bokade tillfälle med 

50% rabatt fördelat på antalet deltagare som vill använda hall. 
iii. För de som träffas på planen typ lydnad inkluderas fika i 

träningsgruppsavgiften 
iv. För de som träffas i skogen får man ta del av den mark som klubben lyckas 

hyra 
4. Medlemsmöte med information om BPH 18 november kl. 19.00 på klubben.  
5. Distrikt och förbund 

a) Kallelse har kommit till Distriktsmöte 17 november kl. 19.00. Beslöts att Daniel och 
Ahnna representerar klubben. Daniel anmäler.  

6. Styrelsen övergripande  
a) Ekonomisk rapport: Vi ligger rimligt men tight till..  
b) Styrelsen noterar med glädje att Gustaf Elgh skall delta i NM och på Cruft´s. Klubben 

sponsrar som ytterligare 2 SM starter. Solveig meddelar Gustaf.  
c) Det har annonserats möjlighet att söka kompensationsstöd Kultur och Fritid för 

pandemiförluster. Vi kommer att söka för förlorade intäkter från 2020.  
7. Inomhushall 

a) Styrelsen förtydligar beslutet att kurser har företräde framför träningsgrupper i 
hallen men hoppas på gott samarbete så att alla får plats.  

8. Årsmöte 2022 20 februari. 
a) Kallelse skall läggas ut senast 21-12-31 enligt stadgarna 
b) Verksamhetsberättelse skall skickas in till sekreterarmailen.  
c) Uppmaning att skicka in förslag till verksamhetsplan och budgetönskemål från 

verksamhetsgrupperna läggs ut på FB sidan. Daniel och Solveig skriver ihop det. 
Förslagen skall vara inne innan årsskiftet. 

d) Susanne Schönbeck och Cecilia Hansen tar hand om att göra förslag till budget 
grundat på dessa förslag och de allmänna kostnaderna.  

9. Supportgruppen 
a) Styrelsen beslutar att om möjligt försöka programmera om belysningen att släckas kl 

23.00. Vi önskar att sista man på plan släcker lamporna som vanligt.   



b) Daniel håller ordning på uthyrningsförfrågningar och svarar alla.  
c) Vi har fått en fråga om uthyrning till ett handbollslag under helgen. Daniel kollar om 

det krävs tillstånd för övernattning och om det inte är så bekräftar vi att går det bra.  
10. Rallylydnadsgruppen rapporterar att vi har haft en rallylydnad tävling till dels i 

inomhushallen och det var väldigt lyckat.  
11. Bruksprov och lydnad rapporterar:   

a) Daniel har ansökt om allmänlydnads instruktörs utbildning. 
b)  Det blir söktävling på söndag.  
c) Stegen är färdigmålad.  

12. Agilitygruppen rapporterar att alla kurser är slut nu, och träningsgruppen slutar denna 
måndag.  

13. Specialsök/noseworkgruppen  
a) Information om specialsöksinstruktörsutbildning från Skånedistriktet. Vi bjuder in 

Camilla Knutsson för information kring detta till vårt nästa styrelsemöte den 21/11 
kl. 18.30 på klubben.  

14.  BPH -medlemsmöte kring BPH på gång. Inbjudan ligger ute 
15. Utbildning inom styrelsen om olika grenar fortfarande bordlagd.  
16.  Inga övriga frågor  
17. Mötet avslutas  

 
 
 
 
__________________  _________________________ 
   
Ahnna Rasch   Solveig Aronsson 
Sekreterare   Ordförande 


