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 Ordf. Anders Augustsson hälsar alla verksamheterna, valberedning och Revisorer 

välkomna. 
 
Alla närvarande presenterar sig lite kort om uppgift i klubben och vem man är. 
Frånvarande är Anläggning, Agility och utbildning. 
 
Anna-Carin Mellander läser upp Delegeringsordningen. Den som är aktuell nu är den 
som är reviderad dec 2015 
 
Alla verksamhetsansvariga, valberedning och Revisorer läser igenom SBK:s 
medlemspolicy och undertecknar detta. Nya adressuppgifter på förtroendevalda fylls 
i av alla. 
 
Uppvaktning av Helen Thalén som fyllt jämt. Hon uppvaktas med ett vårddygn på 
hundstallet. 
 
Monica Backerholm lägger fram en ide om Våffelsöndag där vi i styrelse och andra 
förtroendevalda finns på plats. Förslaget blir att vi ordnar en sådan 8 april kl12-14 
 
Styrelsen kallar verksamheterna till styrelsemöte i Maj för att stämma av inför 
sommaren. 
 
Helen Thalén lägger ut på hemsidan om lös hundförbud från 1 Mars. 
 
Medlemslistor vem har dom undrar en medlem. Kassör och Sekreterare. Vill man ha 
en lista får man ta kontakt med kassören el sekreteraren så drar dom ut en i papper. 
 
Ansvarig för Mental berättar om ett distriktmail om utbildningsgången av mental. 
Eftersom mailet inte kommit fram har vi inte haft möjlighet att tycka till om 
förändringen. 
 
Valberedningen tar upp problematik kring röstlängd på årsmötet. Malin N Ögren ser 
över namn på listan mot medlemsregistret. En person ur valberedningen belyser 
också problemet att en av de invalda i valberedningen inte var medlem vid 
valtillfället. Nytt val görs på kommande medlemsmöte. Valberedningen fortsätter med 
att berätta sin personliga åsikt om verksamheterna och varför valberedningen gjort 
de val de gjort 
 
En medlem tar upp frågan om motionen som uppkom på årsmötet. Motionen hon då 
pratade om säger att valberedningen ska ta fram förslag till verksamheterna för att 
hjälpa styrelsen och att de sen är styrelsen som beslutar vilka personer som ska sitta 
på ansvarsposten i resp. verksamhet. Det vill säga styrelsen behöver inte på 
konstituerande mötet välja enligt valberedningens förslag. Precis som SBK:s stadgar 
säger. 

   
 


