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Styrelsemöte 2021-06-14, på Skype. 
 
Närvarande: 
Susanne Liljenström, Lena Sand, Rita Labori, Mette Sörvik, Jumjum Bergqvist, Pia Tysklind, Anna Fronth. 
(Claudia Wuhrman hade fått förhinder) 
 
   

1 Mötet öppnas  Av Pia 
2 Ordförande för mötet 

Sekreterare för mötet 
Justerare för mötet 
 

Pia Tysklind 
Anna Fronth 
Mette Sörvik 

3 Ekonomi Rita / kassör, informerar mötet om att hon har en pågående 
dialog med klubbens förre kassör Olle Haglund och med 
Ing-Marie Törnros på Föreningsnavet. 
Rita ska ha fler samtal med Olle så att hon får alla uppgifter 
och inloggningsuppgifter hon behöver för att kunna 
formalisera kassörsbytet.  
Rita kommer även att få inlogg till Medlemsmatrikeln. 
Mette påpekar att avgiften till moderföreningen SBK (SKK) 
är anmärkningsvärt hög. Av 435 kronor krediteras endast 
135 kronor till lokalklubbarna. 
Detta är något som Mette önskar att titta vidare på. Vad kan 
moderorganisationen erbjuda lokalklubbarna?  
Susanne påpekar att SBK/ SKK är stora organisationer som 
bedriver viktig lobbyverksamhet som (förhoppningsvis) 
kommer oss alla tillgodo. 
Det finns även andra möjligheter till ekonomiskt stöd som t 
ex Lokstödet, SiSu, olika stiftelser.  
Mötet beslutar att lokalklubben bör ha utnämnda 
kontaktpersoner som kan jobba gentemot SBK centralt och 
mot kommunen. 
Pia Tysklind och Mette Sörvik väljs som kontaktpersoner 
gentemot Svenska Brukshundsklubben centralt och mot 
kommunen.  
Pia Tysklind väljs som ordinarie kontaktperson för  
Strömstad Brukshundsklubb. 

4 Planering styrelsemöten 
 

Mötet beslutar om styrelsemöten 1:a måndagen i varje 
månad, med sommaruppehåll i juli.  
Detta utgör 11 fasta styrelsemöten/ år. 
Det blir inte utskickade några kallelser utan varje 
styrelsemedlem får ta ansvar för att närvara/ eller kalla in 
ersättare vid frånvaro.  
Punkter till dagordningen kan lyftas i styrelsegruppens 
Facebook- grupp på förhand, så skrivs dessa in i 
kommande dagordning.  
Mötet i augusti 2021 flyttas dock fram redan nu till 9/8 
(andra måndagen i augusti) på grund av semestertider. 
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5 Klubbens web-sida För närvarande har klubben en hemsida som sköts av 
Agnetha Brenevik. Sidan är trevligt presenterad men har 
inte använts aktivt på flera år. 
Susanne är nyvald som klubbens webansvarig.  
Anna har kontakt med Agnetha och förmedlar kontakten 
mellan Agnetha och Susanne, för att kunna hitta ett 
samarbete eller en fungerande lösning så att klubben får en 
aktiv hemsida.  
Mötet beslutar om att upprätta ett abonnemang på 
”OneDrive”, som fungerar som en plattform för att kunna 
arkivera och dela dokument.  
På OneDrive ska styrelsen framgent lägga dokument som   
t ex styrelsemötesprotokoll, handlingsplaner och 
årsmöteshandlingar. 
Susanne ansvarar för att skapa ett konto, bjuda in 
styrelsemedlemmar och försöka ta fram en lathund så att 
alla känner sig trygga med att använda plattformen. 
Styrelsen diskuterar behovet av att digitalisera klubben, för 
att kunna följa med i utvecklingen i samhället.  
Anna påpekar att hon känner att hon saknar den kunskap 
som kanske kommer att krävas av en sekreterare i 
framtiden, och kommer kanske att behöva en del hjälp. 

6 Messengergrupp/ 
Facebookgrupp för 
styrelsen 

Vi diskuterar kring styrelsegruppens inbördes 
diskussionsforum. Flertalet påpekar att det är svårt att följa 
flödet i en Messengergrupp, och vill att vi ändrar till en 
Facebook- grupp. Messengergruppen har endast varit aktiv 
i några dagar. Anna ansvarar för att stänga 
Messengergruppen och öppna en sluten grupp på 
Facebook istället. Den kommer att heta ”Styrelse Std Bhk 
2021”. 
 

7 Klubbens officiella 
Facebook- sida 

Klubben har en officiell Facebook- sida som heter 
”Strömstad Brukshundsklubb”.  
Facebook är ett kraftfullt mediaverktyg, och bör fungera 
som ett komplement till hemsidan. Det är en fin möjlighet 
för klubbens marknadsföring. 
Alla i styrelsen bör vara administratörer för Facebook- 
sidan. För närvarande är även Sophia Meyer administratör. 
Anna ska prata med henne om att hon egentligen inte 
borde vara administratör när hon inte sitter i styrelsen. 

8 Planer, vad är på gång Lena informerar om att hon har bestämt sig för att trappa 
ned sitt arbete som instruktör. Hon har varit klubbens enda 
instruktör genom flera år, och har bidragit otroligt till 
klubbens medlemsantal och inkomster.  
Lena är en värdefull resurs och vi vill ogärna förlora henne, 
samtidigt som vi respekterar hennes beslut.  
Lena kan dock tänka sig att ha några helgkurser, och 
möjligtvis kunna fungera som mentor för klubbens 
nyutbildade instruktörer.  
Styrelsen behöver nu gå igenom medlemsmatrikeln för att 
kartlägga vilka medlemmar som redan har en 
instruktörsutbildning och som skulle kunna tänka sig att 
starta igen, och vilka medlemmar som skulle vilja utbilda sig 
till instruktörer.  
Vi behöver kartlägga behovet av instruktörer. 
När Rita får tillgång till medlemsmatrikeln kommer hon och 
Lena att tillsammans kunna gå igenom denna för att 
inventera klubbens dolda tillgångar.  
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Lena ska skissa på en kurskalender för höst/ vinter ’21/’22 
och kommer att presentera denna vid nästa möte.  
Redan nu vet vi att Helena Linde kommer att hålla en nos- 
och aktiveringskurs i höst, och att Karin Oxenwaldt 
förhoppningsvis kommer att hålla en Nosework- kurs. 
Anna Fronth och Jennie Rohman är nyutbildade instruktörer 
genom SBK, och ombes hålla en kurs i höst. 
Måndagarnas öppna träningar kan bli mer attraktiva genom 
att ha värdar som välkomnar medlemmarna och försöker ge 
tips och coachning vid behov.  
Förslag kommer även om Temakvällar om t ex mental 
träning inför tävling och friskvård.  
Mötet beslutar att sätta in ett extramöte måndagen den 28/6 
kl 19 på klubben, för att titta på Lenas kurskalender och 
inventera efterfrågan och erbjudande av kurser. 
Alla styrelsemedlemmar ska försöka förbereda sig till mötet 
genom att tänka efter om det finns något att erbjuda 
klubbens medlemmar i form av t e x ideer om intressanta 
teman för föreläsningar.  

9 Hundburen på klubbens 
altan 

Lena har fått flera frågor om hundburen som just nu står på 
klubbens altan. Mötet beslutar att sälja den till någon som 
är villig att betala 400 kr. 
Lena ska fråga den som som är intresserad och meddelar 
styrelsen på den nya FB- gruppen. 

10 Övrigt Pia påpekar att det saknas en suppleant, och att dagens 
frånfall visade att det är behov för en suppleant till.  
Pia föreslår att välja in en person som presenterades som 
tänkbar kandidat till posten redan på årsmötet; Ann 
Segelskär. 
Mötet väljer Ann Segelskär som suppleant. 
 
Vidare diskussioner om vad som är på gång i klubben 
flyttas fram till nästa ordinarie styrelsemöte, d v s i augusti 
(9/8 pga semestertider). 
Vi behöver bland annat diskutera anläggning av 
aktivitetsbana i skogen bakom klubbstugan, och planerna 
på vinterhall med möjlioghet för inomhusträning. 
 
Rita påpekar behovet av en fast punkt rörande 
anläggningen på varje dagordning. 
 
Jumjum drar status på anläggningen p d d.  
Snickaren är färdig med arbetet på klubbstugan.  
Jumjum ska tvätta stugorna och vill ha hjälp med 
måleriarbetet längre fram i höst. 
Kommunen har röjt runt hela plan och kommer härnäst att 
dränera dikena runt appellplan.  
Mette frågar vad som händer med skogen bakom 
klubbstugan- löparklubben håller på för fullt med att 
anlägga nya löparslingor bakom klubbstugan. Det är allt 
mer av marken som blir upptagen och det försvårar 
klubbverksamhet som spår och sök. 
Kontaktpersonerna Mette och Pia kommer att lyfta detta 
med kommunen. 
 
Lena undrar över rimligt pris på kommande intensivkurs i 
rallylydnad. Styrelsen enas om att 600 kr är rimligt. 
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Lena ordnar anmälan och upplägg själv. Än så länge är det 
principen först till kvarn som gäller vid anmälan. 
 
 

11 Mötet avslutas Mötet avslutas av kvällens mötesordförande Pia.  
Alla tackar för närvaron. 

   
 Vid protokollet Justerare  
 Anna Fronth Mette Sörvik 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


