
Protokoll fört vid Åseda-Lenhovda BK                   

styrelsemöte 16 oktober 2017. 

 

Närvarande:  

Jeanette Nilcrantz, Elona Conysson, Ylva Knutsson Greger 
Kronqvist, Elisabeth Johansson, Christel Nilsson, Lisa Johansson (lämnade mötet 
tidigt pga. arbete) 

Ej närvarande:  

Christina Lundahl (meddelat frånvaro), Patrik Friberg (ej meddelat frånvaro) 

 

§1a Mötet öppnas av ordförande. 

 

§1b Till sekreterare valdes Christel Nilsson 

 

§2 Dagordningen godkändes. 

 

§3 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Elona Connysson 
och Greger Kronqvist. 

 

§4 Förra mötets protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 

 

§5 Kassören gick igenom klubbens ekonomi, klubben har en god ekonomi. 
(Se bifogad balans- och resultatrapport) Till kommande 
medlemsmöte, den 23 oktober, kommer en specificerad uträkning på 
klubben rallylydnadstävling presenteras. 

 

§6 En del inbjudningar på kurser och föreläsningar har inkommit, dessa 
har satts upp i klubbstugan samt lagts ut på klubbens facebooksida. 

 



§7 Inga AU-beslut har fattats. 

 

§8 Årets tävlingar har klarats av. Inför 2018 tävlingar ska vi boka 
domare till våra Rallylydnadstävlingar, detta tar Jeanette Nilcrantz 
hand om.  

 

§9 I höst har det varit flera kurser. 1 Valpkurs, 1 Allmänlydnadskurs,  

1 viltspårsdag och Nosework, både nybörjare och fortsättning. 

Klubben har anmält 2 till att gå Grundmodul, tyvärr var denna 
fullbokad men fler kommer att ordnas i distriktet under 2018 och då 
hoppas vi kunna boka platser. 

Måndagsträningar har gått bra men det vore trevligt om fler 
medlemmar kunde komma! 

Krav på förbetalning i kurser har fungerat bra, läkare/veterinärintyg 
måste visas upp för att kunna få kursavgift tillbaka. 

På kurser som inte blivit fullbokade ska personer kunna börja även 
om man haft några kurstillfällen, då ska resterande kursavgift 
betalas in, inklusive en extra avgift på 50 kronor 

 

§10 På SMÖKK:s utställning i Växjö kommer klubben att ha personal som 
vanligt, diskussion hölls om fler medlemmar som kan ställa upp och 
tips lämnades, Greger och Jeanette sköter dessa kontakter. 

ÅLBK:s utställning diskuterades, domare är bokad och annons till 
Brukshunden kommer att skickas in. Ringsekreterare ska även bokas. 

 

§11 Klubben har köpt in 40 st rallyskylthållare och nya element till 
klubbstugan.  2 st stoppur ska köpas in. 

 

§12 Tävlingsbarometern i klubbstugan behöver göras om, Elona Connysson 
fick i uppdrag att jobba fram ett förslag. 



 Vinterträning inomhus har varit ett önskemål, ridhuset i Lenhovda 
diskuterades och kommer att tas upp på kommande medlemsmöte för 
en intresseförfrågan. 

 

§13 Nästa styrelsemöte bestämdes den 20 november 19.00 

 

§14 Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

     Jeanette Nilcrantz              Christel Nilsson 

           Ordförande                Sekreterare 

 

 

             Justeras av: 

 

 

__________________________ _________________________ 

             Greger Kronqvist        Elona Connysson 

 


