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ÅSEDA-LENHOVDA BRUKSHUNDKLUBB 
Styrelsemöte 

 
Protokoll nr 11 
 
Plats: Klubbhuset 
 
 
Tid: 2018 -01-15 
 
 
Närvarande: Jeanette Nilcrantz , Elisabeth Johansson, Elona Connysson, Lisa Johansson , 
Christel Nilsson, Ylva Knutsdotter och Christina Lundahl 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat  
 

§2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 

 
§3 Val av justerare 
  
 Christel Nilsson och Elona Connysson 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
  

Godkändes. 
 
§5 Klubbens ekonomi 
  
 Se bifogad resultatrapport.  Klubben har 110 medlemmar. 
 Elisabeth gick igenom budgetförslag till årsmötet. Styrelsen 

godkände hennes förslag. 
 
§6 Inkommen post och skrivelser 
 
 Vi har fått ett argt meddelande från sophämtaren, som vill ha det 

plogat. Elisabeth frågar kommunen om de kan låta bli att hämta 
soporna när det har snöat mycket. 

 Rallylydnadstävling, 17 mars i Älmhult. Mer information finns 
uppsatt i klubbhuset. 

 Årsmöte distriktet 18 mars. 
 Remissvar angående figuranter ska vara inne innan januari månads 

utgång. 
  
§7 AU beslut 
  

Inga beslut har tagits. 
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§8 Tävlingar  
 
 Information om utställning och tävling den 10 maj måste ut. 

Jeanette sammankallar till ett möte snarast. 
 

§9 Kurser/aktiviteter 
 
 Vi behåller samma kursavgifter som tidigare 800 kr för 8 tillfällen. 
 Vi kommer att på årsmötet föreslå en höjning av 

familjemedlemsavgiften till 120 kr är 2019. 
 Kurserna till våren är under planering. 
 
§10 Utställning 
 
 Se paragraf nr 8. 
 
§11 Inköp 
 

Inga gjorda. 
 
§12 Årsmötet 
 
 Jeanette och Christel undersöker om de kan få tag i någon 

intressant föreläsare till årsmötet. Jeanette läste upp sitt förslag 
till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan inför årsmötet.  

 
§13 Övriga frågor 
 
 Vi har fått möjlighet att hyra Lenhovda ridhus för 800 kr för en 

heldag. Jeanette lägger ut intresseanmälan på FB. 
 
§14 Nästa möte  

Nästa möte direkt efter årsmötet 2018-02-25 
  
§15 Mötet avslutas 
 Jeanette tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Christina Lundahl      Jeanette Nilcrantz 
 
 
Justeras 

 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Christel Nilsson      Elona Connysson 


