
Protokoll 2 2017 
Plats: Klubbstugan, Sävsjöström  
  
Tid: 13/3 2017 kl. 18:00  
  
Närvarande: Jeanette Nilcrantz, Ylva Knutsdotter, Christel Nilsson, Elisabeth Johansson, 
Lisa Johansson. 
  
 
§1. Mötets öppnande 
 Ordföranden förklarade mötet öppnat. 
 
§2. Godkännande av dagordningen 
 Dagordningen godkändes med tillägg av paragraf 3b. 
 
§3a.  Val av justeringsmän 
 Ylva Knutsdotter 
 Christel Nilsson 
 
§3b. Val av mötessekreterare 
 Lisa Johansson 
 
§4.  Föregående mötesprotokoll 
 Godkändes. Finns att läsa på hemsidan 
 
§5. Klubbens ekonomi 

Beräknat ca 7000 minus. Beror på försäljningsskåpet, årsmötet, 
leverantörsskulder,  medlems- och kursavgifter som inte betalats in. Kommer 
dock att balanseras under året. 

 
§6.  Inkommen post och skrivelse 
 
 Inbjudan till kurs i föreningsteknik. 
 
 Lägga inbjudningar så som utställningar och tävlingar på Fb-sidan. 
 

SKK:s omorganisation diskuteras och en förfrågan kommer att skickas ut från 
smålandsdistriktet om att lämna in en gemensam protest genom smålandsdistriktet 
mot den nya omorganisationen SKK vill göra. Närvarande på styrelsemötet var 
för detta. 

 
§7.  AU beslut 
 Inga tagna 
 
§8. Tävlingar 
 Rallytävling  kommer att hållas 16/4 och även 5/8. 



 
Ylva tar kontakt med Uppvidinge tidning för att se om de vill göra ett reportage. 
Även kontakta SMP för att göra annons under evenemang. 

 
 Lägre och högre spår i juni. 
 
 Elit spår i september.  
 

Lesseboortens brukshundklubb ställer upp med spårläggare till tävlingarna och 
Ålbk ställer upp med figuranter till deras söktävling. 

 
§9.  Kurser/aktiviteter 

Åse Adolfsson kommer att hålla en fortsättning på sin rallylydnadskurs från 
hösten, startar  23/3. 

 
 Valpkurs kommer att starta 21/3. 
 
 Ev aktiverings/nosdag kommer att hållas. 
 
 Netti och Lisa går ALI 2 just nu. 
 
 Lillemor N och Elisabeth går utbildning rallysekreterare/skrivare. 
 

Diskuterar om vi ska börja ha någon ansvarig på måndagsträningarna som kan 
låsa upp klubbstugan, fixa fika. 

 
Pratar om att ha ”bytardag”, ”bakluckeloppis” med hundsaker. Passar kanske bra 
att ha i  samband med medlemsmötet. 

 
§10.  Utställning 

Kommer ha en officiell utställning 2018. Ett dataprogram måste köpas eller lånas 
in. Elisabeth, Christel och Challe kommer att arbeta med detta.  

 
§11.  Inköp 

Inköp till köket så som dricka, choklad, kakor mm kommer att göras inför 
kursstarter. 

 
 Spårsnitslar behövs att köpas in till vårens tävlingar. Elisabet tittar på det. 
 
 Fler bruks- rally- och lydnadsregelböcker. 
 
 Boken ”bra relation” är inköpt till försöljningsskåpet. 
 
§12.  Övriga frågor 

Hemsidan kommer att uppdateras med nuvarande instruktörer samt HUS 
ansvariga. 



 
§13.  Nästa möte 
  

Styrelsemöte 9/4 
 
 Medlemsmöte 7/5 14.00 
 
§14.  Mötet avslutas 
 
 
 
________________________________ 
Jeanette Nilcrantz 
 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Ylva Knutsdotter    Christel Nilsson 
 


