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Styrelsemöte 
Beslutsmöte 

Sammanträdesdatum 2021-06-10 

Plats Ute på klubben 

Närvarande Carolin Danielsson, Mia Ek, Linda Thorén, Jessica 

Almrot, Susan Linderos, Germund Högberg, Mathias 

Paulsson 

Ej närvarande Mikael Thorén, Madde Lundgren 

Dagordning: 
 

1. Mötets öppnande 

Carolin hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

2. Godkännande av dagordning 

Beslut: Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av justeringsperson och fastställande av tjänstgörande ersättare 

Beslut: Till justerare valdes Linda. Germund tjänstgör som ersättare under 

mötet. 

 

4. Godkännande av föregående protokoll 

Beslut: Protokollet godkändes. 

4.1. Styrelsemöte 26 april - Mia 

5. Åtgärdslistan Mattias 

    Kvarstår till nästa möte. 

6. Ekonomi – Mikael 

Verksamheten går, trots pandemi och renovering, med plus. 

7. Ansvarig inköp till cafeterian 

Beslut: Se punkt 14.2. 

 

 

 
   PROTOKOLL              

 

 DATUM 

2021-06-10 
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8. Corona (status och ev. anpassningar) 

Restriktionerna har nu lättat och aktiviteter och tävlingar kan startas upp. 

9. Inkomna skrivelser 

9.1. Bidragskurs 

Möjlighet att ansöka om bidrag till ungdomsverksamhet i höst finns. Madelene 

får driva frågan vidare. 

10. Avgående skrivelser 

Inga avgående skrivelser 

11. Smålands Brukshundsklubb 

Ingen representant från oss detta år till deras årsmöte. 

12. Svenska Brukshundsklubben 

13. SKK 

Rapporter utskott/sektorer 

14. Klubb & organisation - Mathias 

      14.1. Mark & fastighetssektorn 

      14.2. Cafésektorn 

      Beslut: Linda kontaktar nuvarande inköpsansvarig och kolla om intresse 

      finns att fortsätta med detta. Annars måste ny inköpsansvarig utses. 

      Mathias gör inköp tills vidare. 

      14.3. Kommunikationssektorn 

      Beslut: Jessica tar ansvar för Växjö BK:s instagram. Någon  

      mer person behövs för att hjälpa till med att underhålla hemsidan, Susan 

      ställer frågan om intresse finns till detta. 

      14.4. Festsektorn 

15. Ungdom – Madde 

Ungdomskurs kommer att hållas i sommar. 

16. Hundägarutbildning – Susan 

Fortsatt stort tryck på kurser. Hålls även en del privatlektioner. Behov av fler 

instruktörer finns. 

17. Avel & hälsa – Germund 

Förhoppningen är att hålla ett MH i höst. Uppfödar-MH kommer också att 

hållas. 
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      17.1. RUS 

      17.2. Utställningssektorn 

18. Prov & tävling – Linda 

Tävlingarna har nu öppnat upp. Fler Tävlingssekreterare behövs. De tävlande 

för klubben ska få möjlighet att synas på tv-skärmen i klubbstugan. Mattias tar 

ansvar för detta. 

      18.1. Brukssektorn 

      18.2. IGP-sektorn 

      18.3. Agilitysektorn 

      18.4. Lydnadssektorn 

      18.5. Rallylydnadssektorn 

19. Samhällsnytta – Jessica 

Inget nytt. Jessica ställer däremot från till Studiefrämjandet om det är något de 

vill att vi tar upp eller hjälper till med. 

20. Övriga frågor 

      20.1. Västar – Susan 

      Inte aktuellt med klubbvästar i nuläget. 

      20.2. Sponsorer 

      Många har anmält sitt intresse till våra sponsorpaket. Susan gör en  

      lista över våra sponsorer. Kollar om intresset finns att sponsra med priser till 

      tävlingar.  

      Beslut: Punkten Sponsorer ska läggas till som en stående punkt på 

      agendan. 

      20.3. Kod till klubbstugan 

      Beslut: Koden ska bytas igen. 

      20.4. Hantering av sopor 

      Fungerar inte helt bra nu, viktigt att alla hjälps åt att sortera så det blir rätt. 

 

      20.5 Inköp av parasoll 

      Beslut: Beslut togs av styrelsen i Facebook-gruppen att parasoll ska köpas 

      till klubben. 
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      20.6 Zonindelning gräsklippare 

      Beslut: Beslut togs av styrelsen i Facebook-gruppen att investera 

      zonindelning till robotgräsklipparen. 

 21. Mötets avslutande 

 

Nästa styrelsemöte onsdag 25 augusti 2020 kl. 18:30-20:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ __________________________ 

Ordförande, Carolin Danielsson Sekreterare, Mia Ek 

 

 

 

_________________________ 

Justerare, Linda Thorén 

 

https://www.vaxjobk.se/

