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ÅSEDA-LENHOVDA BRUKSHUNDKLUBB 
Styrelsemöte 

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

Ordförande förklarade mötet öppnat  
 

§2 Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkändes 
 

 
§3 Val av justerare 
  
 Elona Connysson och Elisabeth Johansson 
 
§4 Föregående mötesprotokoll 
  

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

Efter helgens tävlingar kommer vi inte att ta emot mynt som går ut 
30/6 2017. Elisabeth sätter upp information om detta i klubbhuset. 

 
§6 Inkommen post och skrivelser 
 
 Inget av intresse. 
  
 
§7 AU beslut 
  

Inga beslut har tagits. 
  
§8 Tävlingar  
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 Greger informerade om tävlingen den 11 juni och allt är under 
kontroll. Greger informerade även om att markägarna av 
spårskogen är nöjda med oss. De tycker det fungerar bra. 

 Det blir ingen skyddstävling nästa år, vi siktar på 2019. 
 Rallylydnadstävling den 5 augusti. Domare och skrivare är klara. Vi 

hoppas att Fodax vill sponsra tävlingen. 
 
§9 Kurser/aktiviteter 
 
 Det är två gånger kvar på valpkursen. Rallylydnadskursen är slut. 

Till hösten planeras en valpkurs och en fortsättningskurs. 
Rallylydnadskurs planeras till våren. Nosework nybörjar- eller 
fortsättningskurs diskuterades. Inget beslut togs. 
Ett samarbete med Lessebo BK med träningsgrupp i nosework 
startas den 16/6. Det kommer att vara egen träning som gäller och 
grundkunskaper måste man ha för att få vara med. 
 
I fortsättningen kommer klubben att kväva förbetalning av 
medlems- och kursavgifter. Oavsett antal gånger man har varit med 
under kursen skall man betala full avgift. Vi kommer inte att betala 
tillbaka pengar, endast vid sjukdom och då är det läkar- eller 
veterinärintyg som gäller. 
 
 Ylva och Elona är anmälda till L1-kurs. De står som reserv. 
Christel och Elona intresserade av att gå grundmodulen. 
 
Jeanetter undersöker om klubben kan anordna  kurs i L1 eller 
grundmodulen på Tassa in. Föreslaget datum är 17-18 november. 
 
Christel fortsätter med sin träningsgrupp i rallylydnad. 
 
Jeanette informerade om KUL-träffen. Det behövs lärare  
nosework/specialsök.  Kortkurser i t.ex koppelträning var ett 
förslag som kom upp. Det behövs fler SBK-instruktörer för 
sök/spår/rapport. Jeanette är intresserad att gå en sådan 
utbildning.  
Kurs i raskunskap, Eksjö BK den 9 och 10 september. 
Vilka  får hålla kurser i klubbarna? Man skall eftersträva utbildad 
personal eller uppdatera de som har äldre utbidlningar. 
Hur skall klubbarnas instruktörer belönas? Kan vara pengar till 
kurser med egen hund, kläder, presentkort m.m. 
Det kommer att bli en inspirationsträff den 26/11 med Lars 
Gyllensten, Värnamo BK. Inbjudan kommer. 
Christiel och Lasse har varit på distriktsmöte. Man vill ha bättre 
kommunikation mellan klubbarna. Man vill utveckla klubbarna med 
fler instruktörer. 

 
§10 Utställning 
 
 Elisabeth har frågat om vi kan flytta utställningen från Åseda till 

klubben, hon har inte fått svar ännu. Utställningsgruppen arbetar 
vidare för att bl a tinga domare. Under utställningen planeras en 
rallylydnadstävling. 
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§11 Inköp 
 
 Vi behöver köpa in ett nytt simkort till larmet. Greger ordnar detta. 

Behövs fler skylthållare till rallylydnaden. De i plexiglas har inte 
varit hållbara. Elisabeth undersöker priser och material. 

 
§12 Övrga frågor 
 
 Anslagstavlan som sitter ute fungerar inte eftersom papper blåser 

iväg. Jeanette kollar om det går att sätta en plexiglasskiva framför. 
 Hopphindret är inte godkänt och måste fixas till innan tävlingen i 

augusti. 
 Ny soptunna behövs eftersom någon har kört sönder den. Elisabeth 

ansvarar. 
 
§13 Nästa möte 
 
 Den 17 augusti kl 18.00 i klubbhuset. 
 
 
Vid protokollet      Ordförande 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Christina Lundahl      Jeanette Nilcrantz 
 
 
Justeras 

 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
Elona Connysson      Elisabeth Johansson 


