
 

 

 

 

Styrelsemöte SBHS 20180524 

Närvarande: Lena. Ronny. Marie. Ulla. Ove. Eva. Evelina 

 

1. Öppnande  

Lena Hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

2. Dagordningen  

Godkändes 

 

3. Val av justeringsperson  

Ove valdes att justera dagens protokoll tillsammans med Lena. 

 

4. Justering av föregående protokoll  

Föregående protokoll godkändes 

 

5. Inkommande skrivelser 

SKK Personuppgiftsbiträdesavtal 

 

6. Utgående skrivelser  

Påskrivet personuppgiftsbiträdesavtal till SKK 

 

7. Ekonomi  

Kassan: 7785,50 

Plusgirot: 63533,88 

          Medlemmar  

            April: Fullbet: 169. Familj:30. Prov:28. =227 st 

            Maj:  Fullbet: 174. Familj:31. Prov:35 =240 st 

 

8. Rapport från prova-på-viltspårs-dag  

Blekinge/Skåne antal anmälda  0 st, Jämtland 1 st 

Club show 14-15/7  

-Ove rapporterade att han har kontaktat lokal grillare, 300 gr kött beräknat / 

person till ett pris som fick godkänt av övriga i Styrelsen. 

-Ove undersöker vilka alternativ det finns för vegetariskt kost från samma företag. 

-Styrelsen vill komplettera grillbuffén (beslut taget) för detta krävs att vi har någon 

som kan sköta grillen. Ulla kollar om hennes man kan grilla.  

-Inför Club showen ska vi hålla flera möten för slutplanering (inköp, efterrätt osv.) 



 

 

-Lena planerar för upphämtning från ”utomstående” av Domaren som kommer bo i 

Göteborg.  

-Transport tillbaka av Domaren till hotellet efter utställningen är ej löst i dagsläget.  

-Domaren tar själv merkostnaden som uppstår när domaren vill bo i Göteborg och 

inte i Vårgårda, alla i Styrelsen tycker att det är OK. 

-Det har inkommit lite priser till lotteriet, men vi hoppas det föranmäls fler så 

vinstbordet blir stort, ännu finns det tid. 

-Lena har kontaktat ”Ankan” som kommer att hålla en information ”vad domare 

tittar på ”, detta är riktat till nybörjare men är självklart till för alla som är 

intresserade. Alla tyckte detta var en bra ide. 

 -Ringträning sker på söndagen. 

-Enkät ska tas fram, frågorna kan vi besluta på ett möte närmare utställningen. 

-Lena har beställt glas som ska vara priser. 

-Det är mycket som händer under CS-helgen, Lena skickar ut förslag på 

agenda/hålltider.   

-Besluts togs att vi ska ha tipsrunda samt stationer med olika aktiviteter. Syftet är 

att skapa gemenskap och ett trevligt tidsfördriv.  

   

9. Övriga frågor 

-Hur följer vi upp om ”provmedlemmarna” väljer att fortsätta sitt medlemsskap 

efter sitt gratis år?  Marie kollar med SKK. 

-Lena kollar med Ulrika angående vandringspriser som ska delas ut på Club Showen.  

-Vi måste försäkra oss om att få in alla vandrings priser Till Club Showen 

 

10. Nästa möte 

-Möte som gäller Club Showen 12/6 KL 1900 

-Ordinarie Möte 19/6 KL 1900  

   

11. Avslutning 

Lena förklarade mötet avslutat och tackade för ett bra möte. 

 

 

Sekreterare  //  Ronny Westerlund 

 

 

Justerare: Lena Stengl    Justerare: Ove Severin 

 

 

 

 


