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Närvarande:    Frånvarande:   

Per-Inge Ekström  Ordförande  Emma Olsson  Ledamot 

Thomas Enbäck  Vice ordf.  Anna Isaksson  Uthyr. o medlem. 

Eva-Lena Lindström 

Broberg 

 Kassör     

Pia Eriksson Thorné  Sekreterare   Anna Wikblad Granath  TjH-sektorn 

Karin Berggren  Ledamot  Annelie Johnsson  Webb 

Pernilla Jönsson  Suppleant      

Maria Rydberg  Suppleant     

    Oanmäld frånvaro   

Tina Skyllbäck  Tävlingssektorn  Sandra Norén  Ledamot 

Jonny Eriksson  Stugfogde  Sandra Strand  HUS-sektorn 

       

       
 

Tid: Tisdag 2015-11-03 kl. 18,30 

Plats: Klubbstugan, Österå  
 

§15164  MÖTETS ÖPPNANDE  

  Ordförande hälsade alla välkomna  

§15165  UTBILDNINGSSEKTORNS RAPPORT  

  Har hittills i år haft 4 rally- 3 agility- 3 valp- 1 allmänlydnads-kurs. En 

allmänlydnaskurs startar 4/11 och en valpkurs startar i november.  

Tävlingskurser efterfrågas.  Diskuterades att Fråga Eva Axelsson, Helen 

Elgemyr, Ylva Edbäck om att ha tävlingskurser. Även fråga aktiva 

tävlingsekipage 

 

 

§15166  TÄVLINGSSEKTORNS RAPPORT  

  15/11 har sektorn möte och ska städa boden och ”knyta ihop året” 

KM har varit. Återigen uppskattat att grenarna var hopslagna! Och middagen 

efteråt var uppskattat. Det enda som var negativt var att det blev lång väntetid, 

något som tas med till nästa år 

 

 

§15167  STUGFOGDENS RAPPORT  

  14-15/11 och 28-29/11 Kl. 10.00–13.00 Grillen tänds kl.13.00. Ska ut på 

hemsidan och FB sidan.  

Uppfräschning av stugan behövs. ”Pysselgruppen” kommer att ha möte snart, hur 

vi ska gå vidare med renovering. Bl.a ska en budget ska göras för 

”stugfogdegrejer” 

 

 

§15168  TJÄNSTEHUNDSSEKTORNS RAPPORT 

Bruksprov patrull blev inställt pga få anmälningar 

 

 

  UTHYRNING AV STUGAN 

Förfrågan från SSRK. Beslutades att låta SSRK hyra 13 mars 2016 försitt 

årsmöte. 

Förfrågan från Ylva Edbäck. Beslutades att hon hyr 23 april 2016 
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§15169  ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR SAMT FASTSTÄLLANDE AV 

DAGORDNINGEN 
ÖVRIGA FRÅGOR: Se nedan 

 

 

§15170  HYRA RIDHUSET 
 Samma variant som förra året. 300kr/ för alla gånger. 50kr/timme. Diskuterades 

att funktionärer ska få träna gratis som en morot för att hjälpa till på tävlingar. 

Beslutades att hyra ridhuset samma variant som förra året. 

 

 

§15171  ORDFÖRANDES RAPPORT  

  Bra att så många kom idag, endast två borta. (Ordförandes lilla Fiffi har äntligen 

blir DM-mästare i aglilty). Pinge har varit på borlänge bk och talat om sbk 

tävling och agility. Eftersom en hel del osanna rykten har gått om vad som gäller 

och inte.  

 

 

§15172  KASSÖRENS RAPPORT  

  Bokfört, plus 265854:- i kassan.  

Ännu inte fått från studiefrämjandet för årets kurser. 

Tävling, plus ca 24000:- 

Köket, plus ca 3000:- 

Anläggningen, minus ca 65000:- 

Agilityn, plus ca 3000:-  

Rally, plus 27000:- 

Bruks, plus 3500:- 

Ipo, minus 9500:- 

Km har gått plus minus noll. 

 

 

§15173  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

  Gicks igenom och lades till handlingarna 

 
 

§15174  FÖRTJÄNSTEHETSPRIS 

Om vi ska nominera någon. Förslag på Thomas Enbäck, Tina Skyllbäck, Lotta 

Sundström och Pia Eriksson Thorné. Slutgiltiga skrivelsen skickas in av VU. De 

personer i styrelsen som är nominerade delta ej i beslutets motivering. 

 

 

§15175  INSTRUKTÖRSARVODE 

HUS har lämnat in ett förslag, inga beslut togs. Tidigare beslut gäller tills nytt 

beslut tas. HUS ska skriva ett mer detaljerat förslag.  

 

 

§15176  ÅRSMÖTESPRISER 

På senaste medlemsmötet lades det fram två olika förslag. Det röstades på förslag 

1. 10 röster mot 5 röster på förslag 2. Diskuterades en hel del, bl.a ändra 

statuterna. Beslutades att gå efter förslag 1. (Pris delas ut till årets nykomling i 

Bruks, Lydnad, Agility, Rally och IPO) 

Tävlingssektorn ska komma med förslag på nykomlingarna som lämnas till 

styrelsen som tar det slutgiltiga beslut 
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§15177  INKOMNA OCH UTGÅENDE SKRIVELSER 

Inbjudan till distriktets husmöte. 21/11 i leksand. Tina Skyllbäck och Sandra 

Stand åker. 

Från Distriktet, att närvara vid utvecklingsprojektet i Hofors. Pinge frågar Emma 

Olsson. Karin Berggren åker på det.  

 

 

§15178  ATT-GÖRA-LISTAN  

 

 

 

 Att varje år ta med förtjänstehetspris i tid  

Maria Rydberg. Flaggorna är inte fixade. 

Mobilt bredband,  skjuts fram till våren. Tina har en raupter som hon skänker hit. 

Karin, Idéer från andra klubbar, att främja sammanhållningen.  

Ludvika,  har rikt kursutbud, 16-17 kurser på ett år och har återträffar efter 

kursavslut. presenterar sina instruktörer, Återkommande träffar för funktionärer, 

kolla hur alla mår och hur slitna folk är.  

”Öppna famnen” emot nya grenar, som rally o agility. 

Degerfors, för tre år sen 49 medlemmar, nu ca 150. Fria kurser. Folk bidrar med 

mer arbete när de går gratis kurs. Degerfors är uppbyggd av två eldsjälar! 

Annonserar om sina kursutbud. 

Svallöv, Karin studerat deras hemsida. Återkommande valpträffar, 

”slyngelträffar”. Återträffar efter kursavslutning. 

Berättade om hur svårt det är att få folk på alla poster inom ideella föreningar.  

Presenterar instruktörer och påtalar sbk-utbildade instr. Ett kvalitets-säkrad 

kursutbud. Karin tar upp det här även på nästa års första styrelsemöte.  

Revider statuter för årsmötetspriser, är gjort! 

Klubbtröjor, ligger kvar till nästa möte.  

Nycklar o larm, Thomas jobbar vidare på det. 

Renovera stugan, ligger kvar till nästa möte. 

Protokoll till hemsidan, Pia skickar till webb, Annelie, efter att ordförande 

godkänt det 

 

 

§15179  ÖVRIGA FRÅGOR  

  Maria Rydberg informerade att hon kallat till möte 7/11. En informations träff 

för att bibehålla brukset. ”Tycker jag att det är viltigt att brukset finns kvar?” 

Antalet starter har minskat, men även tävlingstillfällena. ”Bruksfolket” bör visa 

att de här på torsdagar. 

 

 

§15180  DAGENS BESLUT 

Årsmötespriserna 

Förtjänstehetststecken, SBK`s.  

Hyra ridhuset. 

 

 

§15181  TIDIGARE ÅTAGANDEN 

Se punkten ”att-göra-listan” 

 

 

§15182  TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE  

  Torsdag 26/11 kl.18,30 
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§15183  MÖTETS AVSLUTANDE 

 

 

    
Bakom pennan satt:   
   

   

Pia Eriksson Thorné   

Sekreterare  Justeras av: 
   

   

  Per-Inge Ekström 

  Ordförande 
 

 

 

 

 


