
          PROTOKOLL – STYRELSEMÖTE 
         Norra Gotlands Brukshundklubb 2019-09-30 

 
Närvarande: Ebba Pettersson, Camilla Pettersson, BrittMari Ljunggren, Katarina Nilsson, Karin 
Lannestedt, Ingrid Wahlén, och Gunnar Holm. 
Anmält förhinder: Sandra Legfelt 

MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Ebba hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
VAL AV JUSTERARE 2 § 
Gunnar föreslogs och valdes. 
 
GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordning godkändes. 
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 § 
Föregående protokoll 2019-08-05 godkändes och lades till handlingarna.  
 
EKONOMI RAPPORT 5 § 
Totala tillgångar är 112 388,26. För övrig upplysning se i slutet av dokumentet.  
 
RAPPORTER 6 § 
a) Rallylydnad och Nosework 

Rallylydnads- och Noseworkträning fortgår som vanligt. Fyra åker till fastlandet i oktober och tävlar i rallylydnad. Camilla 
informerade från distriktets möte med brukshundsklubbarna angående rallylydnadsrevidering. Förslag att lägga till en klass i 
rallylydnad, Championklass, samt att lägga till några nya moment. Nosework kommer ha en långhelg med tävling i fyra 
dagar från torsdag den 30 april till söndag 3 maj 2020.  

b) Tävlingssektorn 
Camilla informerade från appelltävlingen 22 september där två av fyra startande fick uppflyttningsresultat.  

c) Utbildningssektorn 
d) En kurs i allmänlydnad pågår med 10 ekipage och leds av Linda och Elisabeth. Camilla och Sanna har en ny 

rallylydnadskurs på gång med 6 ekipage. Ebba och Irene samlar intresserade för valpkurs den 8 oktober.   
d) Avel och hälsa 

Ingen rapport 
f) Tjänstehund 

Monika har slutat i Norra Gotlands brukshundsklubb  
g) Hemsida 

Camilla pratar med Sanna angående uppdatering. 
h) Skrivelser 
      Inkomna skrivelser.  

 
MEDLEMSMÖTE 7 § 
22 oktober är det medlemsmöte. Irene informerar om kläder. Camilla informerar från distriktsmötet på medlemsmötet. Ta upp på 
mötet om medlemmarna har förslag hur vi lockar fler medlemmar. 
 
TOALETTEN 8 § 
Då Gunnar har lagat toaletten behövs det inte köpas in någon ny. Vi tackar Gunnar för det. 
 
STEGEN 9 § 
Henry ges fria händer att handla material till ny stege. 
 
ÖVRIGA FRÅGOR  10 § 
Ingrid ansöker hos Studiefrämjandet angående kursböcker. 
Malin önskar hyra vår lokal i Slite men vi avslår önskan då vi själva använder lokalen till egna kurser.  
Birgitta Ber-Wikander önskar komma till klubben och informera om Alovera produkter, hon är välkommen någon tisdag (efter 
medlemsmötet 22 oktober) när vi har öppet hus.  
Irene M har anmält sig frivilligt att ta hand om eventuell klädbeställning med tryck. 

22-aug (1946) Slite intresseförening bjuder in till trevlig marknadshelg  
27-aug (1947) Brukshundservice Sverige AB- Faktura 

1-sep (1948) Informationsmöte 6 sept med frivilliga Automobil 
1-sep (1949) Djurvardag AB -Bli klubbåterförsäljare 

 4-sep (1950) SBK info nr 6, 2019 
5-sep (1951) Kreditnota 739410 

 5-sep (1952) Avräkningsunderlag 
  5-sep (1953) SKK:s stoppar temporärt norska hundar 

10 sep (1954) Uppdaterad info om norska hundar 
11-sep (1955) Information till förtroendevalda och funktionärer i klubbar inom SKK gällande smittan i Norg 
10 sep (1956) Ebba har mottagit mail från Länsstyrelsen angående Totalförsvarskonferens 



NÄSTA MÖTE 11 § 
Nästa möte är medlemsmöte 22 oktober kl 20.00 på klubben. Nästa styrelsemöte blir 25 nov klockan 18:30.  
 
MÖTETS AVSLUTANDE 12 § 
Vi tackar Karin som fixat med kaffe och goda kakor och muffins. Ebba tackar för ikväll. Mötet avslutas!  
Vid protokollet 
                           

Ebba Pettersson    Katarina Nilsson 
/ordförande/    /sekreterare/ 

      Gunnar Holm 
/Justerare/ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 


