
Styrelsemöte Strömstad Brukshundklubb 21.11.01 

Närvarande: Pia Tysklind, Rita Labori, JumJum, Lena Sand, Mette Sörvik 

Frånvarande: Susanne Liljenström, Anna Front, Ann Segelskär 

Närvarande gäster: Karin Oxenwald, Jennie Rohman (klubbens instruktörer), Susanne Kellerman 
(Studiefrämjandet) 

 

Mötets första del - med gäster 

Studiefrämjandet 

Susanne Kellerman informerar om Studiefrämjandets verksamhet och samarbetsmöjligheter med 
Strömstads brukshundklubb. Studiefrämjandet delar inte längre ut ekonomiska bidrag i kronor och 
ören, men de kan ta kostnader som faller innanför deras regler. 

- Föreläsare 
- Externa instruktörer 
- Kurser 
- Tipspromenader 
- Planeringsdag 
- Klubbarrangemang 
- Marknadsföringsfilm (utformning, film, kostnad) 
- Annonsering av kurser på Studiefrämjandets hemsida och i tidningar (praktiskt och 

”ekonomiskt”) 
- Familjedag/öppet hus/Hundens vecka (v 37 varje år) 
- Träningstävling 
- Projektutveckling (ex renovering av klubbstugan) 

 

Kurser som sanktioneras av Studiefrämjandet ska annonseras med Studiefrämjandets logotype.  
Kurser måste omfatta minst 3 tillfällen och ha minst 3 deltagare och omfatta minst 9 timmar.  
Studiefrämjandet kan vara behjälplig med färdiga studieplaner. 
Närvarrapportering ska ske samma datum som kurstillfället på Studiefrämjandets digitala e-tjänst. 
Slutrapportering ska också göras vid kursavslutning. 
 
Planeringsdag kan anses att vara ett kulturarrangemang som Studiefrämjandet kan stötta.  

Studiefrämjandet kan hjälpa till med utformning av studieplaner  

Studiefrämjandet kan bidra med att täcka kostnader för instruktörers ledarskapsutveckling 
(Studiefrämjandets ledarskapsutvecklingskurser; L1, L2 och L3). Studiefrämjandet kan också täcka 
kurskostnaden för ledarskapsutvecklingskurs för blivande instruktörer. 

Studiefrämjandet kan täcka upp till 80% av lokalhyra för ex vinterlokal.  

Studiefrämjandet betalar inte inventarier, men frågan kan alltid ställas 

Kontaktuppgifter: susanne.kellerman@studiefrämjandet.se mob. 0703233078 

 



Instruktörer 

Våra instruktörer fick frågan om vilka kurs de kan tänka sig att hålla vårterminen 2022. Instruktörerna 
kommer tillbaka till styrelsen med besked under nästa vecka.  

Representanter från styrelsen och flera av klubbens instruktörer reser tillsammans till Tanums 
Brukshundsklubb den 8 november för planering av kommande samarbete (kurskalender, 
tävlingsverksamhet, samsyn prissättning mm. 

 

Mötets andra del - styrelsemöte 

Ekonomi 
Kassör Rita redogjorde för klubbens ekonomi.  
 
Extraordinärt årsmöte 
Det ska inkallas till extraordinärt årsmöte måndag 15/11 2021 pga ändringar i styrelsen. Annonseras 
på klubbens Facebooksida och på klubbens hemsida. I samband med det extraordinära årsmötet 
inkallas till medlemsmöte som avhålles samma tidspunkt, direkt efter årsmötet. 

Brukshundsklubben, Västra distriktet 
Digitalt möte, 15/10 2021, med Brukshundsklubben, Västra distriktet, genomfördes inte pga 
dataproblem. Ny inkallning kommer. Pia och Mette deltar 
 
Samarbete Strömstad kommun – Strömstad brukshundklubb 
Pia och Mette informerade om möte (5/10 2021) med Strömstad kommun, Kurt Dahlberg. Punkter 
under detta möte; vinterlokal, ungdomsverksamhet, arrangörsstöd, värdegrund. 
 
Inköp inventarier 
Mötets deltagare beslutade enhälligt om inköp av 50 meter nät och stolpar (agility mm) 
 
Vinterlokal 
Pia och JumJum arbetar vidare med kontakter.  
 
Kodbyte grind 
Pia kollar med Svenska Brukshundklubben om man kan göra massutskick genom ”medlem online” 
 
Försäkring klubbstugan 
Klubbstugan är oförsäkrad sedan februari 2021. Rita har varit i kontakt med försäkringsbolaget.  
JumJum svarar på frågor som försäkringsbolaget skickat ut angående arealöversikt klubbstugan och 
appellplan.  
 
Värdegrund 
Mette utarbetar ett förslag till nästa möte 6/12 
 
Mötets sekreterare: Mette Sörvik 
Justeras av: Rita Labori 
 

  

 


