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§78 Mötets öppnande 
 Ordförande Marie Andersson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§79 Kallelsen 
 Kallelsen godkändes. 
 
§80 Dagordning 
 Dagordningen godkändes. 
 
§81 Föregående mötets protokoll 
 Godkändes och lades till handlingarna. 
 
§82 Kommunen   
 Vi har fått bidrag från kommunen med 16.000 kr. 
   
§83 Inkomna skrivelser 
 SBK - Ang. kongress - Digitalt fullmäktige på distans 24-25 oktober 
 SBK - Ang. "Stripe" betalning SBK tävling 
 SKK - Direktiv ang. Covid-19. Dispens för utställningar och tävlingar 
 SKK - Information om sommarens klubbverksamheter 
 SBK - Öppet brev från Förbundsstyrelsen ang. Covid-19 
 Studiefrämjandet - Kallelse till årsmöte 
   
§84 Avsända skrivelser 
 Inga avsända skrivelser 
 
§85 Rapport kassör 
 Kassa 396:-, Bank 294.433:-, Tävling 53.241:-, Investeringskontot 457.484:- 
 Totalt: 805.554:- 
  
§86 Rapport RUK 
 Inget att rapportera. 
 
§87  Rapport HUK  
 Samtliga kurser till hösten är klara med instruktörer och startdatum. 
 Kursutbudet kommer att finnas på hemsidan vecka 23. 
  
§88 Rapport tävlingskommittén 
 Jennie Nielsen Egerius har påbörjat utbildning som tävlingssekreterare. 
 Rallylydnad: Problem med hjälp till Annika Sandberg därför oklart med 
 tävlingar 2021. 



 Agility: Oklart om tävling den 19-20/9. Inväntar besked från SKK 
 Bruks: Nästa tävling blir Rapport den 7/6. 
 Klubbmästerskap flyttas till den 3/10 
 Skotträning kommer att hållas som planerat i maj och juni 
 Ansökan om 2021 års tävlingar inlämnat. 28/3 Rapport alla klasser, 
 12/9 Sök alla klasser, 20/11 Appell alla grupper 
 Stora problem att få fram officiella funktionärer inom klubben. 
 Enligt styrelsens beslut har Joakim Kjellgren utsetts till sammankallande i 
 kommittén. 
 Nästa möte blir den 25/8. 
 
§89 Rapport tjänstehund 
 Inget att rapportera 
 
§90 Rapport kök/servering 
 Inget att rapportera 
  
§91 Rapport stuga/tomt 
 Gräs/grusplanen på börjad. Leif kollar ang. kostnad för staket runt den "nya" 
 parkeringen. Leif fortsätter kolla ang. ny gräsklippare. 
  
§92 Uthyrning 
 Inget aktuellt. 
 
§93 Beslut/uppföljning  
 JOC har lämnat och någon ny "hyresgäst" finns inte. Vi fixar till hagen som  
 istället kan användas till vår egen träning. 
    
§94 Verksamhetsplan 
 Vi kan inte följa verksamhetsplanen på grund av coronaviruset. 
 
§95 Övriga frågor 
 Inga övriga frågor  
   
§96 Nästa möte 
 Nästa styrelsemöte blir den 19/8 kl. 18.30.   
 
§97 Mötet avslutas. 
 Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet:   Justeras: 
 
 
 
Anne Ljung    Marie Andersson 
Sekreterare    Ordförande  


