
 

 

Mötet öppnas av ordförande Monica Backerholm som hälsar alla välkomna. Julia Hörnfeldt, 
Mari Lundstedt, Helen Thalén, Camilla Häggström, Josefin Noren, Maria Larsson, Susanne 
Gunnarsson, Helena Hägglund, Anna-Carin Mellander, Anders Ögren och Malin N Ögren var 
närvarande. 

Ordförande tackar alla verksamhetsansvariga att de vill arbeta med oss under kommande år. 
Lite kort information om vad vi gick igenom på upptaktsmötet ifjol och vi bestämmer att ha 
ett nytt möte när vi kan träffas fysiskt för mer aktivitetsplanering.  

Planerade möten under året:  Vi vill att någon från varje verksamhet är med på 
medlemsmöten, kan inte den ansvariga vara med är det bra om någon annan från 
verksamhetsgruppen deltar. Alla datum för medlems och styrelsemöten finns på hemsidan. 

Mailadresserna är omriktade till de som ska ha tillgång till dessa. Ordförande ber att alla ser 
över sin del på hemsidan om något ska läggas till eller ändras. 

Informationskanaler: Whats up används som informationskanal till verksamhetsansvariga. 
Sekreteraren uppdaterar gruppen. Andra informations kanaler vi använder är FB och email. 

Arbetsordningen är utskickad till alla ansvariga via email, kassör sammanfattar det viktigaste 
punkterna som är gemensamma för alla verksamheterna och varje verksamhets 
arbetsordning läses upp. 

Verksamheterna har sin verksamhetsplan och sin budget utskickad via email. Vi pratar om 
Corona restriktionerna och att det även om det är tråkigt viktigt att vi håller oss till SBK´s 
restriktioner. Vi håller oss löpande uppdaterade. 
Mentalansvarig informerar att de haft en träff och planerar för ett MH i juni. 
Utställning har domare klart och har bildat en liten grupp. Förhoppningen är att den officiella 
utställningen som är planerad iår kan hållas. 
NoseWork ligger lite lågt på grund av corona men hoppas på att komma igång snart igen, de 
var stort intresse de träffar de hann ordna. De önskar bygga en sökvägg. Anläggning ger 
förslag på var en sådan kan byggas. De har lite planer på eventuellt ta in instruktör och ha 
nybörjar kurser. 
Bol är ett helt nytt gäng. Tävlingarna är ansökta om och hoppas kunna genomföra planerade 
tävlingar. 
Agility har en inplanerad tävling i Maj, ett litet problem har uppstått med att bussby kanske 
inte kan användas pga renovering. De jobbar för fullt för att lösa problemen. Möjligen 
kanske en till tävling under året hinner ordnas. 
Utbildning har en rallykurs planerad som är fullbokad. Planerad instruktörsträff i nästa vecka 



för att planera vårens kurser. 
Rally har en planerad tävling i Maj som de kanske flyttar pga corona. En till tävling under 
hösten kanske ansöks om. 
Anläggning planerar ett möte med sin grupp. 
Webbmaster sköter de vanliga underhållet och efterlyser bilder till hemsidan. 

Nycklar finns om någon som inte har nyckel som behöver en nyckel 

Policy och värdegrund läses upp av ordförande. Hur bemöter vi nya medlemmar? Vi pratat 
om att kursverksamhet ofta är en inkörsport till oss samt en stor inkomstkälla vilket gör det 
extra viktigt att ta hänsyn och visa respekt för kursverksamheten. 
Vi i styrelsen planerar för en kick off helg och ber alla verksamheter fundera om vad dom kan 
bidra med. 
Vi firar 80år i år och tänker att vi ska kunna fira detta under hösten. 

 

 


