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Distribution Möte Protokoll nr. 

Hemsidan, Torpet Upptaktsmöte 1-22 
Sammanträdesplats Datum och tid 

Torpet 220315 kl.18.30-19.45 
NÄRVARANDE 
 

Monica Backerholm, Susanne Gunnarsson, Tarmo 
Laine, Malin N Ögren, Anders Ögren, Mari Lundstedt, 
Yvonne Lindahl, Maria Larsson, Anna-Carin 
Melander, Sanna Hägglund, Julia Söderqvist, Helene 
Thalén, Julia Hörnfeldt 

MEDDELAT FÖRHINDER 
 

Josefine Norén, Helena Hägglund, Camilla Häggström, 
 

  
FRÅNVARANDE 

 

 
 
Ordförande Monica Backerholm hälsar välkommen och öppnar mötet. Särskilt välkommen till Julia och 
Sanna som startat upp ungdom på nytt. Anna-Carin delar ut arbetsordningen för alla verksamheter. 
Arbetsordningen för ungdom och nosework behöver uppdateras, Monica fixar det. Alla aktuella e-
postadresser har skickats till Helen och uppdaterats, BOL adressen fortsätter att gå till Julia Hörnfeldt. 
En mailadress till ungdom kommer att ordnas av Helen.  
 
Försäljning av kakor från kakservice är igång till 27/3 för att få ett tillskott i klubbens kassa. 
 
En fundering kommer upp om vi kan ordna fina kokarder (rosetter) till bättre pris. Ev kan vi beställa 
hem prover, funderar på det till nästa år till de verksamheter som använder dessa som priser.  
 
Hos Hööks kan vi beställa klubbkläder, info finns på hemsidan och i klubbstugan.  
 
 
Arbetsordning för samtliga: 
Alla tävlingar för året är sökta och klara. Verksamheterna håller kontakt med styrelsen och skickar 
uppdateringar till Helen för att läggas ut till hemsidan. Styrelsen är skyldig att informera medlemmarna  
större förändringar. En ny flik för ungdom kommer att ordnas på hemsidan.Viktigt att alla verksamheter 
är representerade vid möten och städdagar. Stort problem är funktionärer vid tävlingar, önskvärt är att 
man hjälper till i annan klass än man tävlar då man ändå är på plats.  
 
 
BOL 
Ansvara för aktiviteter och klubbmästerskap, hålla kontakt med markägare och polis vid behov. Ordna 
tävlingar. Ansvara för att kök är bemannat vid tävlingar och aktiviteter. För tillfället har vi ingen ansvarig 
för BOL, det måste ordnas framöver. Gruppen finns kvar men ingen är sammankallande. Anders 
Ögren meddelar att han har klivit av som lydnadsdomare.  
 
Rally 
Ansvara för aktiviter och klubbmästerskap, se till att köket är bemannat. Årets tävlingar och cuper är 
planerade. En kursdag är planerad i april om extern kursledare hittas. Domarutbildningen startar också 
i april här på klubben. Det kommer också en skrivarkurs, inga är anmälda ännu. Kraven på att söka 
Rallypriserna i klubben kommer troligen att ändras då ingen har sökt. Diskussion om hur det ska kunna 
ändras på ett bra sätt, rally klurar på ett förslag. Funktionärer behövs även för rallytävlingarna 
framöver. 
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Utbildning 
Planera träningskvällar, verka för att hundägare får bra utbildning i sitt hundägande. Ansvara för 
träningskvällar. Vi behöver få igång kurserna så snart det går. Det har väldigt många som kommit till 
de träningskvällar som annonserats i facebooksgrupper, suget är stort efter att träna hund. 
Träningskvällarnas upplägg under våren diskuteras. Många vill träna allmänlydnad med sina hundar 
även vintertid. Instruktörerna kommer att ha ett möte ang vårens kurser. Två av våra instruktörer är nu 
godkända Hoopersinstruktörer, förhoppningsvis blir det kurser i vår. 
 
Mental 
Ska ordna MH och MT, se till att köket är bemannat vid prov och aktiviteter. Funderingar hur det ska 
ordnas på mark som används men håller på att avverkas nu.  
 
Utställning 
Ansvara för att ordna inoff och off utställningar och att köket är bemannat vid aktiviteter. Vi försöker att 
hjälpa dem vid utställningen i Moliden i juli så mycket vi kan då det kommer att behövas. Programmet 
har köpts in för att underlätta vid hantering av utställning och katalog. 
 
Agility 
Ansvara för utveckla aktiviteter och att anordna tävlingar, köket ska vara bemannat. Newbody finns nu 
till försäljning för att få in pengar till klubben.Två tävlingar är planerade på Kallehov under året. Ett 
schema för sladdning av planen kommer att upprättas. En nybörjarkurs är planerad liksom träning och 
cuper samt klubbmästerskap. Fundering om fler kurser kan hållas, fler instruktörer är önskvärt. Dock 
finns inga instruktörskurser just nu i närområdet. 
 
Nosework 
Ordna kurser och aktiviteter, ev med extern instruktör då vi saknar instruktör för nosework i klubben. 
 
Anläggning 
Rullande underhåll. Ett anläggningsmöte är planerat i april, vi kommer att ordna en ”uppsrustningshelg” 
där vi ser över och försöker ordna det som behöver göras på stugan. Ev. blir det V.17 om vädret 
tillåter. 
 
Ungdom 
Försöker komma igång ganska snart med kanske en tipsslinga eller liknade. Målet är en aktivitet i 
månaden och att medlemmarna ska få prova på alla tävlingsgrenar. En logga för ungdom har skapats. 
 
Mötet avslutas med fika. 
 
Vid anteckningarna: 
Susanne Gunnarsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


