
PROTOKOLL-STYRELSEMÖTE 
Norra Gotlands Brukshundklubb 2020-06-09 

 
Närvarande: Linda Rung, Camilla Pettersson, Ingrid Wahlén, Angelica Fredsvinge, 
Katarina Nilsson, BrittMari Ljunggren, och Peter Hagvall. 
Anmält förhinder: 

 
MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Mötet öppnades. 

VAL AV JUSTERARE 2 § 
Camilla valdes till justerare.   

GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordningen godkändes.  
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 § 
Föregående protokoll lades till handlingarna. 

EKONOMI RAPPORT  5 § 
Ekonomin fortsatt god. Summa kassa och konto 105 131,69 kr. Se vidare bilaga 1. 
 

RAPPORTER 6 § 
a) Rallylydnad och Nosework 

Rallylydnadgruppen har kört många tävlingar online nu i Coronatider. Nosework har haft många 
träningar. Första officiella tävlingen i NW, som anordnas av GNWK, blir den 16 juni i enskilt 
moment fordon, hos Bil & Traktor Högbro AB i Roma. Domare Lennart Jakobsson. 

b) Tävlingssektorn 
Tävlingssektorn: Camilla gick igenom funktionärslistan. Förslag att NGBK ska ha lydnadstävling 
10 okt startklass till klass 2, med reservation för eventuella restriktioner. Södra BK har Lägre 
tävling 8 augusti. 2021 NGBK har lägre spår 18 april, och lydnadstävling startklass till klass 2 den 
22 maj. Vårens serietävlingar 2020 ställs in.  

c) Utbildningssektorn 
Grundkurs startartade upp 20 april, 7 deltagare. BrittMari och Elisabeth är kursledare. Agilitykurs 
startade den 23 april, instruktör Malin Zetterberg med 6 deltagare. Eventuellt startar en 
fortsättnings agilitykurs till hösten. Kodlås är uppsatt på agilityboden. Behov av nya hinder 
diskuteras. Linda ber Malin om att göra en förslagslista över vilka agilityhinder som behöver 
köpas in och vad hindren kostar. Efter det fattar vi beslut vilka vi eventuellt köper in.  

c) Avel och hälsa 
Ingen rapport 

d) Tjänstehund 
Ingen rapport 

e) Hemsida 
Ingen rapport 

f) Skrivelser 
Vi har fått in några mail från nya medlemmar med önskemål om att NGBK köper in några nya 
hinder. Även önskemål att det sätts upp kodlås på Agilityboden.   
Inkomna skrivelser. 
 

 
  01-apr (2018) SBK Tävlingsinformation med anledning av corona. 1 april till 31 maj alla tävlingar inställda 

  
  01-apr (2019) Ebba VB. Information om tävlingar med anledning av corona 

  
  02-apr (2020) Kreditnota 741998 

   
  02-apr (2021) Klubbavräkning 2020-03-31 

                     15-apr (2022) 
SBK info nr 3 Möten och föreningsarbete i coronatider, Verktyg för verksamhet på distans, Nytt datum för 
exteriördomarkonferensen, Ny tävlingsledarutbildning i lydnad, Löparträning på distans 

 
                     17-apr (2023) Katarina Swan, Brev till ordförande 

 
22-apr (2024) Katarina Swan Svenska Brukshundklubbens kongresshandlingar 



 
02-maj (2025) SBK Kreditnota 742282  

                    02-maj (2026) 
 
Avräkningsunderlag 

 
08-maj (2027) 

SBK-Nya riktlinjer 1 juni Från 1 juni lättar SKK upp restriktionerna och tillåter verksamhet som kan bedrivas enligt 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och regeringens förbud men med några undantag. 

 
11-maj (2028) SBK Utmaning mellan Brukshundklubbar inkl. rasklubbar 

 
13-maj (2029) Ebba VB Slite Intresseförening bla annat dikt av Nils Jakobsson 

 
13-maj (2030) stina.ahnlid SBK enkät om Svenska Brukshundsklubbens hållbarhetsarbete 

 
13-maj (2031) 

SKK Svenska Kennelklubbens (SKK) centralstyrelse har beslutat om dispens gällande utställning, prov, tävling och beskrivning att 
gälla från 1 juni 2020 till och med i första hand 31 augusti 2020. 

 
14-maj (2032) 

 
SBK. Nya riktlinjer kring resor från och med 13 maj 

 
19-maj (2033) Katarina Swahn. Historiskt med digital kongress 2020 

 
26-maj (2034) 

Öppet brev från förbundsstyrelsen. I nuläget svämmas sociala medier över med uttalanden 
om vad som är fel. Det är coronaviruset som är fienden. Inte förbundsstyrelsen, 
förbundskansliet eller dina klubbkompisar. 

27-maj (2035) Beslut från Disciplinnämnden. 

31-maj (2036) Avräkning 240403 

31-maj (2037) Klubbavräkning 2020-05-29 

03-juni (2038) Stina. Ahnlid Påminnelse om Enkät. 

05-juni (2039) 
Registrering av kortbetalning Stripe i SBK Tävling Med anledning av koppling mot Stripe i SBK tävling och 
instruktionen kommer här en rättelse och ett förtydligande. 

 
MEDLEMSMÖTE I JUNI FLYTTAS    8 § 
Medlemsmöte: flyttas, nytt datum 9 juni. 

MEDLEMSMÖTE 9 § 
Klipplista för klubbens gräsbana görs upp. 

BESLUT 10 § 
Beslut att vi skaffar swish. Inköp av färgpatroner till skrivare, 500 kr. Inköp av kodlås till agilityboden. 
Inköp av korv och bröd till städdagen 27 juni. 

ÖVRIGA FRÅGOR 11 § 
Städdag lördag 27 juni kl. 9.30. Helene Hallberg blir köksansvarig. Vi grillar korv efter städningen.  
 
NÄSTA MÖTE 12 § 
Nästa möte 4 augusti kl.18.00. 
 
MÖTETS AVSLUTANDE 13 § 
Ordförande avslutar mötet.  
Vid protokollet   
 
…………………………………………                                         …………………………………………….. 
Linda Rung      Katarina Nilsson 
 /Ordförande/                                   /Sekreterare/ 
     …………………………………………                             

Camilla Pettersson 
/Justerare/ 

 
 
 
 
 



Bilaga 1. 

 


