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ÅSEDA-LENHOVDA BRUKSHUNDKLUBB 
Styrelsemöte 

 
Protokoll nr 3 
 
Plats: Klubbhuset 
 
 
Tid: 9/4 2017  
 
 
Närvarande: Jeanette Nilcrantz ,Greger Kronqvist, Elisabeth Johansson, Elona Connysson, 
Ylva Knutsdotter, Lisa Johansson och Christina Lundahl 
 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat  
 
 

§2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 
 

 
§3 Val av justerare 
  
 Greger Kronqvist och Elona Connysson 
 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
  

Godkändes. 
 
 
§5 Klubbens ekonomi 
  
 Se bifogad resultatrapport 
 
 
§6 Inkommen post och skrivelser 
 
 Inbjudan till KUL-träff (Klubbarnas utbildningsledarträff). Jeanette 

kommer att gå. 
 Inbjudan till kongress Svenska Brukshundsklubben  
 Lessebo Brukshundsklubb har bjudit in ÅLBK och andra närliggande 

klubbar till en träff den 23 april . Christina åker. 
 Lessebo Brukshundsklubb inbjuder till helgläger 19-21 maj. 
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§7 AU beslut 
  

Beslut har tagit att medverka i tidningen Magasinet för en kostnad 
på 500 kr. 

  
§8 Tävlingar  
 
 Närmaste tävling är Rallylydnadstävling söndagen den 16 april. 

Antalet anmälda hittills är 16 st i nybörjarklass och 12 st i 
fortsättningsklass. 

 
§9 Kurser/aktiviteter 
 
 Valpkurs är igång med 7 st deltagare. En ny valpkurs startar den 

25/4.  
 Åse har haft en fortsättning på rallylydnadskursen som var i höstas. 

De har träffats 3 gånger 
 Rallylydnadskurs nybörjare hålls av Lillemor Edvindsson med början 

den 23/4. 6 st anmälda hittills. 
 Lisa och Jeannette går utbildning i allmänlydnad 2. 
 Vi kommer att åter testa värdskap på måndagskvällar, Vi börjar 

med detta den 24 april och fortsätter varje måndagskväll fram till 
midsommar. Vi kommer att finnas där mellan 18.00 till 19.30. Efter 
dessa gånger gör vi en utvärdering och ser om vi fortsätter till 
hösten. 

 
§10 Utställning 
 Ingen utställning i år, men nästa år kommer vi att ha en officiell 

utställning. 
 
 
§11 Inköp 
 Inga inköp har gjorts. Önskemål om inköp av en korg där vi kan 

lägga kvarglömda saker. 
 
 
§12 Övrga frågor 
 
 Inga övriga frågor. 
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§13 Medlemsmöte och nästa möte 
 
 Medlemsmöte blir den 7 maj kl 14.00 
 Styrelsemöte den 7 maj kl 13.00 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Christina Lundahl      Jeanette Nilcrantz 
 
 
Justeras 

 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Greger Kronqvist      Elona Connysson 


