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ÅSEDA-LENHOVDA BRUKSHUNDKLUBB 
Styrelsemöte 

 
Protokoll nr 4 
 
Plats: Klubbhuset 
 
 
Tid: 7/5 2017  
 
 
Närvarande: Jeanette Nilcrantz , Elisabeth Johansson, Elona Connysson, Ylva Knutsdotter, 
Lisa Johansson , Christel Nilsson och Christina Lundahl 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat  
 

§2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 
 

 
§3 Val av justerare 
  
 Lisa Johansson och Christel Nilsson 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
  

Godkändes. 
 
§5 Klubbens ekonomi 
  
 Se bifogad resultatrapport. Klubben ligger minus på ca 11.000 kr. 

Elisabeth informerade om att nya priser för domare och 
tävlingssekreterare gäller från 1 juli 2017. 

 
§6 Inkommen post och skrivelser 
 
 Inbjudan till distriktsmöte 31/5. Christel åker på den, kommer att 

fråga Lasse om han vill följa med.  
Studiefrämjandet bjuder in till en kurs i ledarskapsutbildning, Växjö 
den 16-17 juni.  
Inbjudan från Studiefrämjandet i Kalmar. Barbro Börjesson 
föreläser om samförstånd med hunden den 12 maj. 

  
 
§7 AU beslut 
  

Inga beslut har tagits. 
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§8 Tävlingar  
 
 Rallylydnadstävlingen gick mycket bra. Nästa gång bör vi kunna 

erbjuda de tävlande att få köpa lunch. Nästa rallylydnadstävling 
blir den 5 augusti. 

 Den 11 juni har vi spårtävling, lägre och högre spår. Kerstin 
Claesson är tävlingsledare. Vi kommer att behöva funktionärer till 
tävlingen. 

 
§9 Kurser/aktiviteter 
 
 Valpkurs nr 2 är i gång. 6 st hundar med förare har börjat på den. 

Rallylydnadskurs är också igång med 6 st hundar. 
 Christel har startat en träningsgrupp i rallylydnad. De tränar 1g/v. 
Vårt försök med måndagsträningar startade bra, många kom den 
första kvällen. 

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

utställning. 
En grupp för utställningen 2018 har bildats. Den består av Elisabeth 
Johansson, Christel Nilsson och Charlotte Jalkstam. 

 
 
§11 Inköp 
 Elisabeth har beställt fler spårsnitslar. 
 
§12 Övrga frågor 
 
 Inga övriga frågor. 
 
§13 Medlemsmöte och nästa möte 
 
 Vi får besök av Håkan Waxegård på medlemsmötet. Han 

representerar fodertillverkaren Fodax. 
 Nästa styrelsemöte blir den 5 juni kl 16.30 i klubbhuset. 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Christina Lundahl      Jeanette Nilcrantz 
 
 
Justeras 

 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Lisa Johansson      Christel Nilsson 


