
 

 
Plats: Klubbstugan  
Tid: 17 oktober 2018, 19:00 - 20:30 
 
Närvarande 
Styrelsen: Jennie Lindqvist 
Ungdomssektorn: Angelica Nilsson-Böös 
Bokning(Fastighet): Charlotta Lindberg 
Rallylydnadssektorn: Jennie Lindqvist, Angelica Nilsson-Böös och Susanna Lehtonen 
Webbkommitéen: Jennie Lindqvist  
Expedition: Anja Abrahamsson  
Valberedningen: Anja Abarhamsson och Angelica Nilsson-Böös  
 

Protokoll s/k-möte 2018-10-17 
1. Mötets öppnande 
Mötet öppnades av ordförande Jennie Lindqvist som hälsade alla välkomna. 
Susanna Lehtonen valdes som sekreterare.  
 
2. Val av justerare 
Val av justerare jämte ordförande valdes Angelica Nilsson-Böös 
 
3. Godkännade av dagordningen 
Dagordningen godkändes 
 
4. Föregående mötes protokoll 
Föregående s/k-möte från den 12/4-2018 lästes upp och lades till handlingarna.  
 
5. Information från styrelsen 
a) Föreningsteknik 

Alla sektorer och kommitéer är välkomna till en dagkurs i föreningsteknik den 
28/10-2018 kl 10-16 
 

b) Drag 
Dragsektorn har meddelat att från och med Juni-2019 avgår de från Sundsvalls 
Brukshundklubb och bildar en egen klubb, Sundsvalls Draghundklubb. Ordförande 
har mailat sammankallade i dragsektorn och bett om en inventeringslista över de 
saker som Sundsvalls Brukshundklubb har köpt in. Styrelsen har beslutat att de har 
möjlighet att köpa sakerna till marknadspris, om de inte är intresserad ska beslut tas 
på medlemsmötet vad vi ska göra av ev. saker som Sundsvalls Brukshundklubb 
äger.  
 
 
 



 

 
6. Rapporter från S/K 
a) Bruks & Lydnad. 

- Ingen närvarande, styrelsen hade dock fått meddelat att de skall ha en 
tävling 20-21/10. 
 

b) Drag. 
-Ingen närvarande.  

 
c) Frivillig, Bevakning & Räddning. 

-Ingen närvarande.  
 

d) Hundägarutbildning. 
-Ingen närvarande.  

 
e) Rasutveckling, Utställning & Mental. 

- Ingen närvarande. Styrelsen meddelar att Johan Berglin har avgått från 
mentalsektorn. Anja meddelar att Utställninga har haft en inoff. utställning 
under Augusti.  
 

f) Rallylydnad. 
- Jennie Lindqvist och Josefin Skogman har påbörjat utbildningen till 
rallylydnadsinstruktör. Söndagsträningarna är igång, nytt för denna termin är 
att det kostar pengar (20kr/ekipage) med blandat deltagande. 
 

g) Fastighet/Bokning 
- Bokning närvarande och meddelar att bokningar kommit in, tidigare strul 
med bokningar har löst och åtgärder har vidtagits genom att göra vissa veckor 
obokningsbar.  
 

h) Kök. 
-Ingen närvarande.  

 
i) PR-Info/Webb 

- Webb meddelar att allt är under kontroll och att hemsidan uppdateras när 
information från övriga kommer in.  
 

j) Ungdom. 
- Träningar är numera på söndagar, vilket också resulterat i att fler barn 
deltagit.Tips kom in att kontakta kommunen och gräsroten för att få bidrag för 
ungdomsverksamhet. Ungdomssektorn funderar också på att anordna läger 
under sommaren - 2019.  
 
 



 

 
k) Valberedning. 

- Skall sätta igång och arbeta med nästkommande positioner för styrelsen, 
sektorer och kommitteer.  
 

l) Expedition. 
- Allt under kontroll, ska kolla vad vi kan göra med skrivaren på övervåningen. 

  
m) Resultatbanken. 

- Ingen närvarande.  
 

n) Kassör 
- Ingen närvarande. Meddelade dock styrelsen att framföra att sektorer och 
kommitteer ska börja fundera på budget 2019 och hur väl vi har hållit oss 
inom 2018 års budget. 

 
 
7. Inkomna och utgående skrivelser 
a) Inkomna 
- Mail från vuxna på stan  

- Vuxna på stan frågar om intresse finns att vara med och gå fredagen den 19/10. 
Eftersom detta är inför en tävlingshelg beslutar vi att tacka nej och vara med vid ett 
annat tillfälle.  

 
b) Utgående 
- Inga utgående skrivelser tog upp.  
 
8. Övriga frågor 
a) Träning inom vardagsproblem  

- Angelica Nilsson-Böös tar upp frågan om de övriga tror att de finns intresse av att 
ordna träningar inom vardagsproblem exempelvis dra i kopplet. Angelica ska 
kontakta Lena Funseth-Norberg om detta.  
 

9.  Nästa möte 
- Nästa s/k-möte äger rum våren 2019. 
 
10.  Mötets avslutande 
- Ordförande Jennie avslutar mötet och tackar för visat intresse. 

 
      Vid protokollet          Ordförande               Justerare 
 
 
____________________              ____________________        ______________________ 
   Susanna Lehtonen Jennie Lindqvist Angelica Nilsson-Böös 


