
PROTOKOLL - STYRELSEMÖTE 
Norra Gotlands Brukshundklubb 

2019-11-29 
Närvarande: Ebba Pettersson, Camilla Pettersson, Britt-Marie Ljunggren, Gunnar Holm, 
och Katarina Nilsson. 

    Anmält förhinder: Ingrid Wahlén och Sandra Legfelt 

 
MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Ebba hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

VAL AV JUSTERARE 2 § 
Gunnar föreslogs och valdes. 

GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordningen godkändes efter ändring.  

FÖREGÅENDE PROTOKOLL  4 §  
Föregående protokoll godkändes.  

EKONOMI RAPPORT  5 §  
På Bankkontot finns 105 005,29.  

RAPPORTER  6 § 
a) Rallylydnad och Nosework  

Rallylydnad och Nosework träningen fortskrider.     
b) Tävlingssektorn 

Camilla informerade.  
c) Utbildningssektorn  

Allmänlydnadskursen avslutat 27 okt. Rallylydnadskursen avslutades 24 okt. Malin Z har under hösten haft en prova-
på-dag i agility. Hon planerar att ha en agilitykurs i vår om intresse finns.  

d) Avel och hälsa  
Ingen rapport 

e) Tjänstehundssektorn 
Ingen rapport 

f) Hemsida 
g) Inkomna skrivelser 

Skrivelser 

 
Texten nedan kopierat från SBK TÄVLING: 

Centrala SBK håller på att ta fram ett nytt tävlingssystem som ska träda i kraft under år 2020 och detta nya system ska 
ersätta SBK Tävling. 
  Nya tävlingssystemet kommer att ha ett nytt betalningssätt, vilket gör att bland annat återbetalning av 
anmälningsavgifter sker direkt in på den tävlandes konto. Detta gör att tävlingar från och med år 2020 inte kan anmälas 
till via Dibs (online betalning) eller med innestående vouchers (tillgodohavanden) utan endast Giro-anmälningar kommer 
att fungera i SBK Tävling under kvartal 1. 

 

4-okt (1957) Kreditnota 740057 

4-okt (1958) Klubbavräkning 2019-09-30 

7-okt (1959) Katarina S Skrivelse från SBK centrala valberedning till distrikt och lokalklubbar inför kongressen 2020 

10-okt (1960) Stambokföringsavgifter 2019-10-10 

16-okt (1961) SBK-info nr 7, 2019 

21-okt (1962) Cornelia Fredheim Klubbkläder Prima4you 

30-okt (1963) Ebba VB Regionen: Måndag 4 nov bjuder Region Gotland in till samrådsmöte kl. 18:00-19:30 Slite Teater  

2-nov (1964) Kreditnota 740547  

2-nov (1965) Klubbavräkning 2019-10-31 

13-nov (1966) Ebba VB: Slite intresseavdelning bjuder in till frukostmöte 2019-11-15 storgatan 95 

14-okt (1967) Camilla fått brev angående SBK tävling online. Nytt tävlingssystem på gång. Endast girobetalningar till 
tävlingar tills nya systemet är igång. Se nedan  



ÅRSMÖTE   7 § 
Tid för årsmöte blir söndag den 16 februari kl. 17.00, plats Boge bygdegård. Camilla bokar Boge 
bygdegården. Förtäring beställs av Britt-Marie. Hur vi ordnar efterrätt beslutar vi i februari. Camilla tar 
hand om lotteriet. Ebba köper in blommor. Vem som köper in dryck med mera bestäms i januari. 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH VERKSAMHETSPLAN   8 § 
Camilla är tävlingssektorn. Irene och Ebba är utbildningssektor. Sektorerna skickar skrivelser till 
Katarina. Texten till Tjänstehundssektorn 2019. NGBK var ansvarig för DM den 12 maj. All annan 
aktivitet bedrivs i distriktets regi. Tjänstehundssektorn Monica Lindfors ansvarig till och med augusti. 
 
BUDGET   9 § 
Budgeten gicks igenom.  
 
UTSKICK   10 § 
Kallelse till årsmötet skickar Katarina ut via mail och vanlig post före årsskiftet. Vårens olika aktiviteter 
och öppethus-schema bifogas kallelsen. Öppethus startar 10 mars.  Datum för medlemsmöte blir 
tisdagen den 19 maj kl. 20.00. Camilla gör öppethus-schema. Städdag den 4 april kl. 9.30. Officiell 
tävling på NGBK 19 april och träningstävlingarna bestämmer Camilla. Kommer med i utskicket.  
 
STUDIEFRÄMJANDET   11 § 
Höstens kurser är rapporterade till studiefrämjandet. Camilla rapporterar in angående öppethus. Ingrid 
har ansökt om att få ersättning för inköpta böcker. Ebba tar reda på om det kommit in pengar.  
 
MEDLEMSAKTIVITET   12 § 
Aktivitetsdag med mat.  
 
TACK TILL MARKÄGARE   13 § 
Vi tackar markägarna med korg med godsaker.  Camilla ordnar det och köper in något för ca 500 kr. 
 
RAMAR 14 § 
Vi diskuterar angående ramar på klubben. Ägarna får själva köpa ram till sina hundfoton.  
  
AGILITY 15 § 
Delar av gamla gungbrädan skänks till Malin Z.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 16 § 
Ny klubb har startat på Gotland. Gotlands Noseworkklubb 
 
NÄSTA MÖTE 17 § 
Nästa styrelsemöte onsdag den 15 /1–2019 kl. 18.30. 
 
MÖTETS AVSLUTANDE 18 § 
Ebba avslutar mötet.      
 
Vid protokollet 
  
…………………………………………                …………………………………………….. 
             Ebba Pettersson                        Katarina Nilsson 
               /Ordförande/    /Sekreterare/  

………………………………………… 
Gunnar Holm 

/Justerare/ 


