
VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB    Protokoll 

         2020-08-02 

Närvarande: Ove Wikström, Ingela Jonsson, Birgitta Forsberg, ordförande, Mari Kärfstedt, Susanne 
Edbom, vice ordförande, Margaret Pettersson, Ingela Jonsson, kassör och Inger Öhrn 

Anmält förhinder: Andrea Dahlberg 

Frånvarande: Jens Wikström 

Mötets öppnande §52 Birgitta förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna 

Val   §53 a) Sekreterare för mötet  

    Mötet beslutade att välja Inger Öhrn att föra dagens protokoll 

    b) Justerare 

    Mötet beslutade att välja Susanne Edbom som justerare 

Dagordning  §54 Dagordningen godkändes 

Ink skrivelser  §55 Enl lista som lästes upp av ordförande 

Utg skrivelser  §55 Enligt lista 

Föregående protokoll §56 Ordförande läste upp föregående protokoll som lades till   
    handlingarna 

Ekonomisk rapport §57 Bank: 51.261,62 

    Ekonomisk rapport för 

    2019: 26.286,97 

    2018: 92.993,45 

    Ove undrade om sista dieselfakturan var betald. Kassören   
    undersöker. 

Rapporter          §58 TÄS – Mari och Eva kommer med ett nytt grepp inför 2021. De har inte 
sökt lydnadstävlingar i samband med brukstorpet, i övrigt ligger 
tävlingarna som de brukarmed reservation för en dubbel 
rallylydnadstävling i samband med Kristi Himmelfärdsdag (fredag) 

    RUS – ingen träff, banan är därför ännu inte uppdaterad.   
    Behövs ny bedömning av banan efter uppdatering? 

    KÖK – stugan är uthyrd första och sista helgen i september 

    FASTIGHET – Målning pågår, gräsklippning pågår som    
    vanligt med hjälp av klippning idag 

    STYRELSEN – Inget att rapportera 

    UTSTÄLLNING – Samma grupp planerar för 2021 



Beslutspunkter §59  a) årets målsättning: bordlägges – påminns varje möte pga Coronan 

    b) Ekonomisk kontroll – hur skall vi klara ekonomin 

    Kassören meddelar att klubben erhållit ett brev där man   
    vill ha svar senast 17 augusti på hur verksamheten, ekonomin och övrigt 
    påverkats av Coronan. Kassören kollar skillnader ekonomiskt och skriver 
    ett svar. Förslag gavs på lotteriförsäljning av tavlor, helgkurser med flera 
    grenar  eller 1 verksamhet per helg. Kassören söker lotteritillstånd och  
    Inger Öhrn utsågs till Lotterikontrollant. 

    c) Hundens dag byts ut mot utställning 

    d) Medlemsmöte beslutades till onsdag 16 sept kl 19.00 

Uppdragslista  §60 ej uppdaterad, vice ordförande uppdaterar listan inför    
    nästa möte. 

Övriga frågor  §61 inga 

Nästa möte  §62 6 september kl 18.00 

Mötets avslutande §63 Ordförande tackade för visat intresse och avslutade    
    mötet 

 

Ljungaverk 2020-08-02 

 

 

----------------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 

Birgitta Forsberg, ordförande   Inger Öhrn, mötessekreterare 

 

 

----------------------------------------------------------- 

Susanne Edbom, justerare 

 

 

 

 

 

 

 



UPPDRAGSLISTA 

20121104 §122a Ingela Kassören får i uppdrag att föra över pantbrev 
på klubben från säljaren. 

Pågår Återupptas 

     
20181105 §129 Karin Kollar upp ramper till klubbstugorna Pågår  
     
20190602 §83 Jens 

Ove 
Får i uppdrag att ta fram skyltar om rökfri zon 
samt sätta upp dessa. 

Klart 
Pågår 

 

     
20190602 §84c Andrea Får i uppdrag att planera ungdomsverksamhet. Pågår  

     
     

20200503 §34 RUS Ove Sammankallar för att fixa MH-banan   

     
20200503 §35a Mari? 10 st. rallyskyltar till rallyn köps in   
     
20200607 §48a Ove Inhyrning av sky-lift inför målning   

     
20200607 §48b Ingela Ta reda på pris för en målning av storlek 30x40 

alt 40x50 att användas till konst-lotteri. 
  

20200607 §50a ?? Tre tavlor behöver införskaffas till 
tävlingsresultat och rallylydnad. 

  

     
20200802 §59b Ingela Svarar kommunen ang. Påverkan på klubben 

pga covid-19.  
  

     
20200802 §59b Ingela Ansöker om lotteritillstånd   
     

20200802 §60 Susanne Vice ordförande uppdaterar uppdragslistan till 
nästa möte. 

  

     

     
     
     
     
     

     

20200405 §20 Ingela Skicka ut de återstående sponsorfakturorna. Klart 2/8-2020 

     
20200503 §37 Webban Susanne tar bort gästboken från hemsidan Klart 7/6-2020 
     
20200405 §22c Birgitta Fixa och skicka ut ett väl informativt 

medlemsblad 
Klart 3/5-2020 

     
20200405 §22c Webbmaster Lägger ut information om inställda aktiviteter, 

Hundens dag och medlemsmöte. 
Klart 3/5-2020 



     

20200216 § 9b Susanne Anmäler till distiktsårsmöte Klart  5/4-2020 
     

20200105 § 158d Andrea Kollar upp och köper in kylskåp Klart 5/4-2020 
     
20151101 §122a Lena   Inger  Renovering av klubbens anslagstavla Klart 5/4-2020 

 


