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Styrelesemöteprotokoll 21 08 09 
Närvarande: Mette Sörvik, Pia Tysklind, Lena Sand, Ann Segelskär, Susanne Liljenström, Anna Fronth 
Frånvarande: Rita Labori och Jumjum. 
 
 
   

1 Mötet öppnas Av ordförande Pia 
2 Ekonomi 

 
Kassör är frånvarande. Ordförande har på förhand inhämtat 
rapport från kassör, ekonomin är i ordning.  
 
 

3 Stugvärdar Stugvärdar till öppna träningar varje måndag kl 19.  
Stugvärdens uppgift är att välkomna nya och befintliga 
medlemmar, sätta iordning rallylydnadsbana/ stationer, 
klargöra kaffe och te. 
Kaffe/te + liten kaka kostar 10 kr.  
Klubben köper in liten mängd pulverkaffe, tepåsar, kex, 
läskedryck.  

4 Klubbens websida 
 

På hemsidan bör finnas information om styrelsen, kontakt, 
medlemskap, aktuell information och styrelsedokument.  
Ansvarig för websidan är Susanne Liljenström. 

5 Informationsbrev från SBK 
centralt 

Skickas till styrelsemedlemmarna varje månad. 

6 Hundens vecka 2021 Styrelsen beslutar på grund av tidspress att inte ordna 
några aktiviteter under Hundens vecka 2021. 
 

7 Dialog med kommunen 
kring klubbens lokaler 

Alla närvarande i styrelsen röstar för att klubben ska stanna 
kvar på Erlandseröd och inte vill gå vidare med planer om 
eventuell flytt till ridklubbens lokaler på Lunden.  
Önskemål finns om inomhus träningshall vintertid. Behöver 
inte vara i anslutning till befintlig appellplan.  

8 Kommande kurser Översikt över kommande kurser annonseras på hemsidan 
och på Facebook.  
Svårt att hitta instruktörer till kurser.  

9 Facebook- gruppen Regler för klubbens Facebook- sida ”Strömstad 
Brukshundsklubb” kvarstår oändrade.  

10 Grupp på messenger för 
kod till appellplan 

Ny rutin för utskick av kod till appellplan: alla medlemmar 
får kod skickad på mail. 

11 Medlemsmöte Medlemsmöte planeras i november. 
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12 Övriga frågor Till nästa möte planeras diskussion kring tävlingsåret 2122 
samt kurskalender VT-22. 

13 Mötet avslutas Av Pia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Mötesordförande Justerare  
Anna Fronth Pia Tysklind Mette Sörvik  

 


