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Styrelesemöteprotokoll 21 09 06 
Närvarande: Mette Sörvik, Pia Tysklind, Lena Sand, Ann Segelskär, Susanne Liljenström, Anna Fronth, 
Rita Labori, Jumjum Bergqvist. 
 
 
   

1 Mötet öppnas Av ordförande Pia 
2 Ekonomi 

 
Kassör rapporterar om klubbens ekonomi. 
Antal klubbmedlemmar är f.n. 138 st.  
 
 

3 Kompensation för 
kursledare 

Kompensation till kursledare bör stå i relation till typ av 
aktivitet.  
Styrelsen anser att skälig ersättning är 1000 kr för en kurs 
bestående av 6 deltagare och 6 tillfällen. 

4 Anmälan till kurser 
 

Det beslutas att kursanmälan är bindade.  
Reservlista ska upprättas för varje kurs, och återbetalning 
för avbokad plats sker endast om det finns reserv till 
kursplatsen. 
 

5 Klubbens websida Webmaster Susanne presenterar den nya websidan. 
Eventuella synpunkter eller inspel för websidan lämnas 
direkt till Susanne. 

6 Frågeställning om klubben 
sponsrar 
instruktörsutbildningar 

Styrelsen har fått frågan om klubben kan sponsra 
instruktörsutbildning som sker i regi av andra former än av 
Svenska Brukshundsklubben.  
Styrelsen beslutar att inte sponsra andra 
instruktörsutbildningar.  

7 Öppna träningar 
måndagskvällar 

Diskussion om de Öppna träningskvällarna.  
De brukar vara populära och drar en del folk.  
Om det är praktiskt genomförbart kan det vara en fördel att 
vara två stugvärdar.  
25/10 är sista träningen för säsongen.  
Jumjum stänger vattnet till klubbstugan 25/10. 
 

8 Status kurser  Pia går igenom aktuellt kursutbud. 

9 Distriktsmöte Västra Pia och Mette representerar lokalklubben vid kommande 
distriktsmöte.  

10 Möte med Tanums 
Brukshundsklubb 

Pia och Mette kommer att närvara vid möte med Tanums 
Brukshundsklubb 7/9. De kommer bland annat att diskutera 
eventuella samarbeten mellan klubbarna. 
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11 Underhåll/ reparation av 
träningsredskap, 
Städdag 

A-hindret är saknat av många. Jumjum ska se över om det 
kan repareras och bli säkert att ställa fram för använding på 
appellplan. 
Städdag planeras i höst. Pia återkommer med förslag till 
datum.  

12 Förfrågan om 
uppbindningsstolpar på 
appellplan 

Förfrågan om uppbindningsstolpar på appellplan, istället för 
att belasta staketstolpar. 
Jumjum ska inhandla stolpar och ringar till fästanordning för 
koppel. 

13 ”Hej medlem!” Mette föreslår intervjuer med medlemmar på de Öppna 
träningarna på måndagar.  
Intervjuerna kan presenteras på Facebook-sidan/ websidan 
tillsammans med bildmaterial.  
Intervju med en valfri medlem genomförs av 
måndagsvärden. 
Susanne formulerar en frågebank.  

14 Övrigt Pga tidsbrist flyttas följande punkt till nästa styrelsemöte: 
Tävlingsplanering och kurskalender 2022. 
Vid nästa styrelsemöte även referat från möte med Tanums 
Brukshundsklubb och möte med Västra. 
Diskussion om möte med kommunen samt planerat besök 
från Studiefrämjandet.  

15 Mötet avslutas Av ordförande Pia.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Sekreterare Mötesordförande Justerare  
Anna Fronth Pia Tysklind Susanne Liljenström  

 


