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Mötesform: Digitalt via Zoom 

Datum och tid: 2022-01-30, kl 18.00-19.00 

Närvarande: 

Anki Lindholm, ordförande 

Rolf Björk, kassör 

Cecilia Trehn, sekreterare 

Marie Eriksson  

Marita Teräs 

Heléne Berzelius 

Ingela Falk Jensen 

Gudrun Löfgren 

Mats Ringel 

 

1. Mötet öppnas 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

Detta är ett extra styrelsemöte.  Målet med mötet är att besluta om klubben ska 

ansöka om bidrag för ”hållbarhet 2022” enligt tidigare inkommen skrivelse från 

Svenska Brukshundklubben.  

2. Fastställande av dagordning 

Utsänd dagordning fastställs. 

3. Val av justerare 

Mats Ringel väljs att justera dagens protokoll. 

4. Hållbarhetsstöd – Beslutspunkt 

Marita och Anki har tagit fram ett förslag på friskvårdsaktivitet inom området 

”Förbättrad hälsa hos hund och människa”.   

Anki föredrar upplägget, som bland annat innebär att vi hyr in en extern instruktör 

för en heldag och erbjuder medlemmarna prova på balansboll för att få 

grundkunskap i ämnet. Lämplig plats kan t ex vara Nykvarns Hundhall för att kunna 

ha 2-3 pass med olika tider under dagen. Ett pass har max 10 ekipage + åhörare.  

Förslag på instruktör är Maria Knutas på Healty Dog Academy, 

https://www.healthydogacademy.se/om-maria-knutas-fysioterapeut-pa-hund/ 

Dessutom föreslår vi inköp av några olika balansbollar. En budget för aktiviteterna 

redovisades. För att täcka kostnader ska den medlem som vill gå ett pass med 

balansboll betala en reducerad kursavgift. 

Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till förslaget och beslutar att ansöka om stöd 

enligt detta förslag. Styrelsen är enig i beslutet. 

https://www.healthydogacademy.se/om-maria-knutas-fysioterapeut-pa-hund/
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5. Ansökan om hållbarhetsstöd - Beslutspunkt 

Förslag till ifylld ansökan om bidrag för hållbarhetsstöd hos Svenska 

Brukshundklubben presenteras, se sid 3. Ansökt belopp: 22 000 kr. 

Ansökan om bidrag 

för hållbarhetens år 2022.pdf
    

Beslut: Styrelsen beslutar att ansöka om bidrag enligt ifylld ansökan. Styrelsen är 
enig i beslutet. 

 
6. Vid avslag på vår ansökan om bidrag från SBK 

Styrelsen diskuterar om vi ska gå vidare med aktiviteterna, se förslag punkt 4, om vi 

får avslag på vår ansökan. 

Beslut: Samtliga i styrelsen visar intresse för det. Men hur och vad vi ska gå vidare 

med tar vi ta upp på ett ordinarie styrelsemöte.  Dock måste beslut tas innan sista 

avbokningsdagen för instruktören. 

 
7. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för ett snabbt deltagande, i syfte att möjliggöra vår ansökan.  
 
 

Vid protokollet 
Cecilia Trehn 
 
 
Justeras 
 
 
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- 
Anki Lindholm   Mats Ringel 
Ordförande   Suppleant 


