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Protokoll vid styrelsemöte tisdag den 11 januari 2022 kl. 18.00 på Härnösands Brukshundklubb. 

Närvarande: Torbjörn Eriksson, Gunilla Nilsson, Lena Backström Nordén, Martin Adelgren Thorén, 

Gunnel Crona, Margareta Höglund, Pether Öhlén 

Förhindrad att närvara: Camilla Johansson och Mikael Gjersvold. 

 

§ 127 Torbjörn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§ 128 Till ordförande valdes Torbjörn och som sekreterare valdes Gunilla. 

§ 129 Dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor. 

§ 130 Som justeringsperson valdes Martin.  

§ 131 Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§ 132 Lena gick igenom klubben ekonomi som är god. Årets resultat beräknas till: 35 290,26 kr. Den 

31/12 finns på klubbens postgiro 54 011,90 kr, på stugkontot 20 300 kr, på sparkontot 254 589,85 kr 

samt på ungdomsfonden 10 000 kr. Klubben har inga leverantörsskulder. Mötet beslutar att fastställa 

resultaten. 

Mötet beslutade att avslå begäran om papperskopior av kvitton och fakturor ur miljösynpunkt, allt 

detta scannas in i klubbens redovisningsprogram ”Fort nox” dit revisorerna har full insyn. Vid frågor 

från revisorerna kommer Martin från styrelsen att vara behjälplig. Originalen av ovanstående 

kommer att finnas och förvaras hos kassören. 

Styrelsearvode till Margareta och Torbjörn kommer att betalas retroaktivt för år 2020. 

Beslutades att höja arvodet för ungdomsledare till 100 kr/gång. (tidigare 25 kr/gång) 

Beslutades att inte höja avgifterna för klubbens kurser. Pether uppdaterar kursavgifterna på 

klubbens hemsida. 950 kr för valpkurs 6 ggr och 1200 kr för allmänlydnad 6 ggr. 

§ 133 Inkomna skrivelser. Lise-lott Pettersson har inkommit med en skrivelse gällande bla hyror av 

externa lokaler vid ungdomsverksamheter samt förfrågan om kursavgifter för ungdomar. 

 Mötet beslutade att tillsätta en arbetsgrupp gällande ovanstående bestående av ledarna för 

ungdomsverksamheten samt Lena, Pether och Martin från styrelsen.  

§ 134  Sektorernas rapporter:  

 



Rally och Agility: har pågående träningsverksamheter. 

Tävling, Mental och Tjänstehund: Inga verksamheter. 

 Hus: För närvarande ligger kurser vilande i väntan på vad som händer med den nu ökande smittan. 

Avvaktar nya direktiv från SBK.  

Kök: Informerades att klubben har avtal med Axfood om större inköp behöver göras.  

Ungdom: Fortsatta regelbundna träffar. Kommer att starta kurs: startklass – Tävling-häxlydnad.  

Anläggning:  Jon tillfrågad, kommer att fixa dörrfoder. Kvar att göra: färdigställandet i 

duschutrymmet. 

Planeras: uppsättning av handikapramp (metallramp finns inköpt på klubben), bygga ny altan, diverse 

småjobb såsom ex. vis uppsättning av hyllor. 

§ 135 Inga beslut är tagna via styrelsens smsgrupp.  

§ 136 Verksamhetsberättelser från Ungdom och Mental – Tjänstehund har inkommit. Påminner om 

de resterande berättelserna från sektorerna. 

§ 137 Förtjänsttecken:  Beslutades att inga förtjänsttecken utdelas för 2021 då föreslagen kandidat så nyss erhållit 
förtjänsttecken i brons.  Enligt statuterna måste en period om mins 5 år förflyta mellan utmärkelserna. 
Kristina Ström föreslås till Gamla Hundvänners vandringspris samt Emelie Bäckström till Sundsvalls 

BHK´s vandringspris.  

§ 138 Ökande smittspridning. Styrelsen beslutar att skjuta fram kurser till dess den befarade kulmen 

är nådd, och ev nya direktiv från SBK. 

§ 139 Övriga frågor.  Kursavgifter för ungdomar. Se under § 133. 

§ 140 Datum för nästa styrelsemöte. Tisdag den 8 februari kl 18.00 på klubben 

§ 141  Torbjörn avslutade mötet och tackade för aktivt deltagande. 

 

 

Torbjörn Eriksson Gunilla Nilsson Martin Adelgren-Thorén 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

  

 

 


