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             Protokoll  Styrelsemöte i Klubbstugan 

                                       20220104 Kl. 18.00 

 

Närvarande: Britt-Marie Mattin-Lassei, Maj-Britt Winberg, Martti Latvala, Lotta 

Nilsdotter, Sigge Friis, Sara Sundström och Lotta Rygaard  

 

 
206. Mötets öppnande 

      Ordförande Britt-Marie Mattin-Lassei hälsar alla välkomna och förklarar mötet 
öppnat. 
 

 
207. Val av sekreterare 

Lotta Rygaard valdes som sekreterare för mötet.  

 

 
208. Godkännande av dagordning   

Dagordning för mötet godkändes. 
 

 
209. Val av justeringsperson      

Sara Sundström valdes till justeringsperson. 
 

 
210. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna 
 

 
211. Kassarapport 

Kassören avlämnade rapport om klubbens ekonomi 

 

 
212. Övriga rapporter 

- Resultatrapporten; kassan ökar, positiva siffror i resultatrapporterna, 

klubbens ekonomi har gått från svag ekonomi i januari-21 till starkare ekonomi i 

vid årslutet -21, bra inför vinterns förväntade höga kostnader kring fastigheterna 
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- Lydnadstävling 8-9 jan; Allt klart. PM med restriktioner som följer FHM, SSK, 

SBK finns på sbktavling.se 

- Lydnadstävling 5 febr; Anmälan fortfarande öppen.  

- SKK och SBK restriktioner; Finns att läsa på hemsidorna. Kan ändras så 

håll dig uppdaterad. 

- Godkända dispenser från SKK och SBK; löper på under 2022. 

- Städning; Britt-Marie Mattin-Lassei har pratat med Tarja som återkommer om 

besked kring fortsatt uppdrag att städa. 

- Dikning runt gräsplanerna; Ingemar kan gräva, kan hyra en grävare med 

vagn till en kostnad v 6 500kr exkl moms. 

 

 

  

 

213. Skrivelser 

- SBK Lokalklubbars verksamhet; Styrelsen fyller i dokumentet tillsammans 

under mötet. Ordförande skickar in dokumentet. 

 

- Tävlingssektorn Västmanlandsdistriktet, Inbjudan till regelkonferens klass3 

den 15/1 kl 9-15 

 

- Hundägarutbildning; anmälningstiden för SBK Lärare är förlängd till 16/1 

Och SBK Bruks- och lydnads lärare till 10 jan. 

 

 

214. Övriga frågor 

 

- Kontering kommittéer; Hur kan vi påvisa de fasta kostnader som berör  

samtliga kommittéer? 

Beslut; Samtliga kommittéer får eget tillfälle att diskutera klubbens ekonomi 

och kommitteens budget, sammankallande är Affe Jespersen, Lotta Rygaard är 

sekreterare och Lotta Nilsdotter är styremedlem. 

 

- Årsmötet; inbokat 2 rätter (vegetarisk och kött), lokal bokas i början av febr 

  utifrån tidigare reservationer av lokal 

  Kommittéerna ska lämna in verksamhetsberättelser till styrelsen senast 1/2 

 

- Agilityhinder; Agilitykommitténs har inkommit med kostnadsförslag på hinder 

för att uppdatera materialparken inom agility. 

Beslut; Styrelsen beslutar att tilldela 20 000 kr till nytt agilitymaterial. 

Kommitteen ska inkomma med prioriteringslista för inköp av agilitymaterial till 

styrelsen senast den 1 febr, därefter sker beställning av agilitymaterial utifrån 
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godkännandet från styrelsen. 

 

- Dikning runt gräsplanerna;  Ingemar kan gräva, kan hyra en grävare med 

vagn till en kostnad v 6 500kr exkl moms. 

Beslut; Styrelsen beslutar att Ingemar får gräva,och hyra en grävbara + vagn 

för en kostnad av 6 500kr exkl moms 

 

- Gräsklippning; Utifrån att ibland ligger det mycket gräsklipp kvar på planerna 

då gräsklippning sker ca var 14:e dag, vad finns det för alternativ?  

Klippa oftare – till vilken kostnad? Komplettera med robotgräsklippare – till 

vilken kostnad? 

 Beslut; Sigge kontaktar Westcom för att få kostnadsförslag på 

robotklipparabonnemang. 

 

- Hjärtstartare i hallen; Klubben behöver se över Hjärtstartaren att den är 

funktionsduglig eller behöver den en service?  

Ska vi anordna träffar där klubbmedlemmar får lära sig att använda denna 

Hjärtstartare?. 

Beslut;  Styrelsen beslutar att Sigge kontaktar berörda personer med kunskap 

kring Hjärtstartare och möjlighet att få några tillfällen med kurs i att använda en 

Hjärtstartare. 

 

- Städning av kafédelen i Hallen; Golvet i kafédelen är smutsig på ”djupet” 

och behöver rengöras med en skurmaskin. 

Beslut; Styrelsen beslutade att Sigge och Martti kör maskinskurning av golvet 

så snart som möjligt. 

 

Mötet avslutades av ordförande 

 

 

Nästa möte är 2022-02-01 med kommittéerna i klubbstugan 

 

 

 

Lotta Rygaard  Britt-Marie Mattin-Lassei 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Sara Sundström 

Justerare 


