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Distribution Möte Protokoll nr. 

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga  Medlemsmöte  2-2022 
Sammanträdesplats Datum och tid 

Torpet 220613 kl.18.30 
NÄRVARANDE MEDDELAT FÖRHINDER 

Ordf. Monica Backerholm, Vice ordförande 
Malin N.Ögren, Kassör Anna-Carin Melander, 
sekr. Susanne Gunnarsson, Marie Lundstedt, 
Helena Hägglund. 14 medlemmar 

Julia Hörnfeldt 
FRÅNVARANDE 

 

 
 

§ 15 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 16 Val av justerare 

Till justerare väljs Yvonne Lindahl och Eleanor Dahlberg. 
 

§ 17 Godkännande av dagordning 

Mötet godkänner dagordningen, tre övriga frågor lämnas att tas upp under § 27 övriga frågor. 
 

§ 18 Föregående protokoll  
Uppläses av sekreteraren. 
 

§ 19 Ekonomi 

Konto 7 350.33  kr  
Placeringskonto: 300 000 kr 
Resultat för året hittills: +74 638,97 kr 
 
Synpunkter framförs av en medlem angående hög elförbrukning. Förbrukningen har dock sjunkit sedan 
föregående år. Diskussion om att element och frysbox kan vara ”eltjuvar”, största delen av kostnaden 
står dock fasta avgifter för. De sämsta elementen i uthyrningsrummen kommer att bytas ut. 
 

§ 20 Städkvällar 14–15/6 

Färg och penslar köps in. Röjsågar kommer att finnas för att röja runt stugan. En grupp kommer att 
jobba med agilityplan. Något att äta köps till de som jobbar. 
 

§ 21 BoL och höstens tävlingar 
Höstens tävlingar kommer att kunna genomföras då en medlem har tagit på sig att vara 
sammankallande. 
 

§ 22 Inköp av fyrhjuling 

Anläggning kollar upp vad som finns på begagnatmarknaden. Prisidé mellan 50 000-80 000 kr. Vi 
söker maskinbidrag hos kommunen och hoppas få napp där. Mötet anser att en fyrhjuling ska inköpas 
även om vi inte beviljas bidrag. 
 

§ 23 Staket och övriga bidragsärenden 

Vi är överens om två alternativ som kommer att köpas in, både portabelt och fast.  
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§ 24 Rapport från verksamheterna 

• Agility:  
Tredagarstävling avslutad med över 1000 starter. Många positiva kommentarer, alla nöjda med 
tävlingen. En extern kurs kommer 29–30/6 på klubben. En cup planeras också, liksom KM. 

• Anläggning: 
Gamla utbildningsboden ska riktas upp, hur den ska användas i fortsättningen? Förråd? Mer 
uthyrning? 

• BoL: 
Spår och söktävling har genomförts. Tävling i appellspår och lydnad har också genomförts. Fler 
tävlingar kommer till hösten. Fler funktionärer är välkomna, ta kontakt med BoL vid intresse 
(kontaktuppgifter på hemsidan). 

• Mental: 
Ett MH har genomförts, fyra till planeras. En funktionärsutbildning kommer att hållas. Meddela 
Mental vid intresse (kontaktuppgifter på hemsidan). 

• Nosework: 
Ingen representant närvarande. En medlem är kvalificerad till SM. 
 

• Rallylydnad: 
Tävlingen i maj flöt på bra. Första delen av cupen har genomförts med 22 deltagare. En nattcup 
planeras i sommar. I höst kommer en tävling på klubben. 
 

• Utbildning:  
Många kurser har genomförts under våren, snart kursuppehåll till i höst. Förhoppningsvis 
kommer det en sökkurs i höst. 22 juni planeras ett möte för höstens kursuppehåll. Nya tider för 
höstens träningskvällar är att instruktör finns på plats mellan 18.30-19.30. 
 

• Utställning:  
53 hundar anmälda på officiella utställningen och 80 på den inofficiella i juli. Priser önskas om 
någon har tips. 
 

• Webb:  
Sidan med tävlingsekipage behöver ses över. Skicka bild på tävlingshunden med eller utan 
förare till webbmaster och bifoga hundens reg. nummer. 
 

• Ungdom: 
En aktivitetspromenad har genomförts. En presentation kommer att skickas till webbmaster för 
publicering. 
 

§ 25 Medlemsfest i höst 
Torpsista 1 oktober planeras. Kom gärna med förslag om vad som önskas. 
 

§ 26 Från styrelsen 

• GameFair  
Vi kommer att delta i mässan som hålls i Moliden kommande helg. 
 

• Säljaktivitet 
Sälja toapapper? Planeras till hösten. 
 

• Fyra SM-deltagare 
Vi kommer att sponsra deltagarna med 2000 kr vardera. Deltagarna kommer med önskemål om 
kläder som kan tryckas med vår logga. 
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§ 27 Övriga frågor 
• Styrelsen får i uppdrag att se över om inte bokning av uthyrningsrummen skall vara bindande 

och om dygnspriset för elplats husbil/husvagn ska höjas till 150 kr. 
 

• Vid tävling köper respektive ansvarig in det som behövs i matväg under tävling, cup etc. Märk 
det som ev. lämnas i frysen om det kan säljas eller är inköpt för ett speciellt tillfälle. 
 

• En medlem förslår en rasparad i stan under Hundens vecka i höst. 
 

• Soptunnan tenderar att bli full. En extra tunna kommer att ställas ut som reserv vid behov. Ett 
brunt kärl för matrester skulle underlätta, saken undersöks av kassören. 
 

• Toafrågan togs upp igen, behovet är stort. Olika lösningar diskuterades. Styrelsen tar frågan 
vidare. Ingår i anläggningsplanen. 
 

• Breddning av gräsplan är önskvärt, frågan diskuteras. Ingår i anläggningsplanen. 
 
 

§ 28 Nästa möte 

15 augusti 
 

§ 29 Mötets avslut 
Ordförande avslutar mötet kl 20.15 och lämnar det tråkiga beskedet att en av våra hedersmedlemmar 
Kaj Stridsberg har gått bort. Vi håller en tyst minut. 
 
 
__________________________           __________________________ 
Ordförande: Monica Backerholm    Sekreterare: Susanne Gunnarsson 

 
 
 
 

__________________________    ___________________________ 
Justeras:                                                        Justeras:  
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