
10. Styrelsemöte Hörby Brukshundsklubb den 3/11 2020. 
 
Närvarande:   
Marie N, Pauline N, Ingrid D, Ingalill, Gittan D, Josefine T med på telefon.  
Hug -Gäst Anette P 

 
1. Mötets öppnas av Marie N 
 
2. val av mötesordförande Marie N 
 
3. Val av protokollskrivare – Josefine T 
 
4. val av 1 justerare Ingalill 
 
5. Fastställande av dagordningen – genomgicks och godkändes. 
 
6. Föregående protokoll - Lästes och godkändes. 
 
7. Ekonomi- genomgicks och läggs till handlingarna. Se bifogad fil 
 
8.Inkommande Post 
a) Boxer klubben –Hyra klubbstugan för styrelsemöte och årsmöte 14/2 2021 kl. 10-16. Godkänd 
och inbokat. 
 
b) Restriktioner från SBK. Mejl från distriktet om att distriktsmötet är inställt med anledning av 
Covid 19. Alla tävlingar är inställda fram till den 17 november. 
 
c) Frågor från valberedningen: Valberedningen har skickat ett formulär med frågor som vi går 
igenom. Marie mailar ut frågorna dom vill att vi ska svara på. 
 
9. styrelsens ärende för dagen 
a) utvärdering av alla kurser till Hug – diskuterades lite olika förslag. 
 
b) Policy skotträning – bordläggs till nästa möte. 
 
c) kalenderns existens – diskuterades, Fundera lite på olika förslag. Bordläggs till nästa möte. 
 
d) Container inköp – vad kostar det? Hur ska vi få den till klubben? Diskussion vart den ska stå? 
Förslag höra med yrkes gymnasiet. Flytta den gamla? 

 
e) Offert på gavlarna på stugan. Ingalill. Har ej fått svar från förfrågningarna som skickats. Vi kollar 
upp med olika företag i Hörby. 
 
f) Valberedning till årsmötet – förslag på en person till valberedningen. 
 
g) Kallelse till årsmöte och medlemsmöte 2021. läggs till handlingarna till nästa möte. 
 
h) Ridhus samarbete - fått förfrågan om samarbete. Marie skickar ut information om dag och tid 
och de som vill följer med kolla. 



 
i) utbildning. Beslut -Anette Parup ska får gå Utbildning till rallylydnad instruktör. 
 
10. Genomgång av åtgärdslistan - 
 
11. Övriga frågor. - 
diskuterades lite gällande folk som går utbildning att vi har någon slags policy. Vi tar upp det på 
nästa möte. 
 
Marie tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Nästa möte den – 21 November Kl. 10 planering av verksamhetsplan/ Berättelse/ Mål/ Budget 
2021 

 
 
 
 
Ordförande Marie Nordgren.                           Sekreterare Josefine Trotzig 
 
 
__________________________                     _______________________ 
 
 
Justerare Ingalill Lundberg 

 
 
__________________________ 


