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Distribution Möte Protokoll nr. 

Publiceras på hemsida, i pärm klubbstugan  Medlemsmöte/ 
Ekonomimöte 

3/19 

Sammanträdesplats Datum och tid 

Klubbstugan, Hundtorpet 5/8-19, kl 18.30 
NÄRVARANDE FRÅN STYRELSEN  
 

FRÅNVARANDE FRÅN STYRELSEN 

Ordf. Åsa Dahlqvist, Vice Ordf Mari Lundstedt, 
Kassör Anna-Carin Melander, Ledam. Monica 
Backerholm (mötets sekreterare) samt Alex 
Bergman. 

Malin N Ögren 
RÖSTLÄNGD 

29 medlemmar 

 

 Åtgärdas av Färdigt 
 

§23 
Öppnande 

 
Ordförande öppnar mötet kl. 18.30. 

  

    
§24 
Justerare 

 
Till justerare väljs Elenor Dahlberg och Ove Sjöberg. 

 
 

 

    
§25 
Dagordning 

 
Dagordningen godkänns av mötet. 

  

    
§26 
Föregående 
Protokoll 
 
 
§27 
Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
§28 
Skrivelser 
 
§29 
Verksam-
heterna 

 
Protokoll från medlemsmötet 3 juni är justerat och 
publicerat på klubbens hemsida. Det finns även i 
avsedd pärm i klubbstugan. 
 
 
Under det inledande ekonomimötet delades resultat-
rapporter ut till enheterna (resultat tom 190815). 
Under medlemsmötet redogjorde kassören för 
klubbens ekonomiska situation. Efter rekom-
mendation från SBK återfinns dessa ekonomiska 
uppgifter numer enbart i bilagd ekonomisk rapport, 
se bilaga 1 
 
Inga inkomna skrivelser att rapportera. 
 
 
Agility: Tävlingen genomförd, dock med något färre 
startande (587 st). Positiv respons på arrange-
manget. Dyr hyra av toaletter påverkar det ekono-
miska resultatet negativt. Deltagande på SM och 
Ungdoms-SM har skett, sommarcup pågår och KM 
planeras. 
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 Åtgärdas av Färdigt 
 

 Rally: Tävling genomförs 7-8/9. För 2020 har det 
ansökts om tävlingar 6-7/6 samt 19-20/9. 
Sommarcup pågår. Det finns behov av att utbilda 
tävlingssekreterare, distriktet kontaktas. Det finns 
önskemål och planer kring träningskvällar och även 
ett helgläger nästa år. 
Anläggning: Hållare för bajspåsar har satts upp vid 
klubbstugan. 
Bol: Positivt med många deltagare på kommande 
brukstävlingar. En prova-på aktivitet har genomförts i 
sommar. 
Utbildning: Två kurser startar i augusti, förhopp-
ningsvis blir det även kurs i agility. 
Tisdagsträningarna återupptas vecka 32. Planer 
finns på en instruktörsutbildning. 
Tjänstehund: Inget att rapportera. 

  

 Mental: MH genomförs kommande helg med 11 
startande. Nästa MH den 31/8 med 8 hundar. Det är 
brist på figuranter varför möjlighet att arrangera egen 
utbildning, M1 och M2, undersöks. Reservdel 
beställd till klubbens trimmer. Oljeblandat bränsle 
behöver köpas in (uppdrag till anläggning). 
Utställning: Officiell utställning planeras i april 2020, 
det jobbas med att lösa lokalfrågan. Kassören 
informerade om ett erbjudande att få extern konsult-
hjälp för att söka bidrag, med anledning av önskemål 
om träningshall. Styrelsen tar frågan vidare.  
Ungdom: Möte planeras inom kort. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Specialsök: Det pågår arbete med att införa ny 
bruksgren i form av specialsök. Den 22/9 genomförs 
en testtävling inom distriktet. 
Webb: Det nya formuläret för bokning av rum och 
husvagnsplats har använts flitigt i sommar, 
påminnelse om att framförhållningen är minst två 
dygn. Utbildningssidan på hemsidan är uppdaterad. 
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§30 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§31 
Övriga  
frågor 

 
– Styrelsen uppmärksammade de två ungdomar som  
deltog i Ungdoms SM. 
– Hundens vecka genomförs den 9-15/9. Arrangeras 
över hela landet av Studiefrämjandet. Utbildning 
återkommer med info om lokala aktiviteter. 
– En suppleant har valt att avgå från styrelsen. 
Platsen förblir vakant då det finns ytterligare en 
suppleant. 
– Uppmaning har kommit från SBK centralt om att ej 
publicera styrelseprotokoll på hemsidan utan enbart 
erbjuda tillgång till protokollen i klubbstugan. 
Protokoll från medlemsmöten publiceras liksom 
tidigare på hemsidan. 
– Uppmaning till medlemmarna att respektera 
rökförbudet och röka på avsedd plats. 
– I sommar har någon olovandes justerat värmen på 
elementet i toaletten samt varmvattenberedaren. 
– Styrelsen jobbar vidare med frågan om sponsring 
och möjlighet att utse en sponsoransvarig. 
– Styrelsen uppmanar alla att komma med förslag 
om hur medlemsmötena ska utformas, antal möten, 
innehåll och hur fler medlemmar ska lockas till 
mötena. En nyhet om detta ska skrivas med 
uppmaning att komma med förslag via klubbens 
infomail. 
 
 
– QR-kod för betalning har satts upp på klubbstugan 
(inomhus och utomhus). 
– Möjlighet att använda delar av den gamla 
utbildningsboden som ”utetoalett” ska utredas. Info 
ges till styrelsen (av medlem). 
– Möjlighet att få sponsring av sk bajamajor 
undersöks av en medlem. 
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 – Styrelsen återkommer på nästa medlemsmöte med 
mer information om bakgrund/beslut angående 
tillsättande av styrelseelev.  
– Valberedningen efterlyser förslag till nästa års 
styrelse, maila gärna till valberedningens mailadress 
(se hemsidan). 
– Uppmaning till alla att lämna uterummet i städat 
skick och inte lämna dörren öppen. 
– Kassören informerade om uppvaktning av 
medlemmar som fyllt jämnt eller gift sig. De 
uppvaktas med ett värdebevis på ett stalldygn på 
hundstallet i Stockholm. 
– Uppmaning till alla att plocka upp hundbajs runt 
klubbstugan. Det ska undersökas om sponsor till 
hundbajspåsar kan hittas. 
– En medlem väckte frågan om upplevda inskränk-
ningar i form av protokoll som inte publiceras och 
tillgång på nycklar. Styrelsen jobbar vidare med 
nyckelfrågan och för att sprida positiva saker om 
klubben uppmanas alla att rapportera nyheter till 
webbmaster (tävlingsresultat eller annat som 
genomförts).  

  

    
§32 
Nästa möte 

 
Måndag 7 oktober kl 18.30 på Hundtorpet. 

  

    
§33 
Mötets 
avslut 

 
Mötet avslutas kl 20.15. 
 

  

 
 
 
 _______________________  __________________________ 

Ordförande: Åsa Dahlqvist  Sekreterare: Monica Backerholm 
 
 
_______________________  ___________________________ 
Justeras: Eleonor Dahlberg  Justeras: Ove Sjöberg   
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