
Styrelsemöte Strömstad Brukshundsklubb 21 12 06 
Plats: Tekniska förvaltningen 
Närvarande: Pia Tysklind, Mette Sörvik, Ingvar Bergqvist, Lena Sand, Anna Segelskär, Anna 
Fronth. Rita Labori har godkänd frånvaro. 
 
Ordförande Pia öppnar mötet.  
Ann Segelskär väljs till justerare. 
 

1. Ekonomi. Pia redogör i kassörens ställe för klubbens ekonomi. En del utgifter för 
material samt gräsklippning och skötsel av området har bokförts.  
Det planeras för byggnation av ett skyddande tak över nya boden på apellplan. Rolf 
Böhn kommer att bli tillfrågad för offert. Det finns möjlighet att söka medel för 
stödfinansiering genom bl a Studiefrämjandet.  

2. Inomhuslokal. Diskussion om bruk av den nya inomhuslokalen som Strömstadlokaler 
har erbjudit klubben. Lokalen finns på Prästängen. För tillgång till lokalen krävs 
personlig ”tag”. Följande styrelsemedlemmar har tillgång till lokalen idag: Lena, Pia, 
Mette, Ann, Anna. Ingen bokning av lokalen är aktuell i nuläget.  
För att medlemmar ska kunna nyttja lokalen måste en av styrelsemedlemmarna låsa 
upp, och så ansvara för att lokalen låses efter avslutad träning.  
För att nå ut till medlemmar kan man öppna ett evenemang på Facebook. Anmälan i 
kommentarsfältet, max 6 platser/ gång. Kostnadsfritt.  
Material såsom hinder, rallyskyltar, stolar och bord flyttas från klubbstuga/ apellplan 
till nya inomhuslokalen. 

3. Kursverksamhet. Valpkurs med Jennie Rohman och Mette Sörvik planeras med start i 
januari. Inomhus i den nya lokalen.  

4. Fråga har inkommit från klubbmedelm om inköp av Hoopersmaterial. Det är inte 
aktuellt med inköp av Hoopersmaterial i nuläget eftersom det inte finns någon 
Hoopersinstruktör i klubben. 

5. Årsmöte planeras till torsdag 17 februari 2022, kl 19 på Stadshuset. Kallelse ska 
skickas ut innan 1 januari 2022 via mail. Ordförande Pia sköter kallelse eftersom hon 
har tillgång till maillistor.  

6. Styrelsen ska försöka samla alla inloggningsuppgifter till SBK tävling för rally, lydnad, 
nosework osv. Mette har upprättat ett album på styrelsegruppen på Facebook så att 
de ska vara lätt tillgängliga.  

7. Mötet avslutas av ordförande Pia. 
 
Vid protokollet, Anna Fronth, sekreterare 
Justerare Ann Segelskär 


