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Distribution Möte Protokoll nr. 

Klubbstuga, sekretariat. Medlemsmöte 3-2022 
Sammanträdesplats Datum och tid 

Torpet 220815 Kl. 18.30 
NÄRVARANDE MEDDELAT FÖRHINDER 

Ordf. Monica Backerholm, sekreterare Susanne 
Gunnarsson, vice ordf. Malin N Ögren, Helena 
Hägglund, Mari Lundstedt, 14 medlemmar 

Julia Hörnfeldt, Ann-Carin Melander 
FRÅNVARANDE 

 

 

§ 30 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 31 Val av en justerare 

Till justerare väljs Kaisa Kuosku och Elin Molander. 
 

§ 32 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkännes med tillägg av en övrig fråga. 
 

§ 33 Föregående protokoll 
Sekreteraren redogör för föregående protokoll som godkändes. 
 

§ 34 Ekonomi 
Konto: 7383,77 kr  
Placeringskonto: 195 000 kr 
Resultat för året hittills: +49 672,41 kr 
(Se bilaga 2) 
 

§ 35 Verksamheterna 

• Agility 
Tävlingar genomfördes i tre dagar på Kallehov i juni, alla nöjda med anläggning och genomförande. 
Tävlingen gav drygt 52 000 i vinst för genomförda 1000 starter. Del två av agilitycupen genomförs i 
morgon i flera klasser på torpet. KM kommer att genomföras inomhus innan första december. 
 

• Anläggning 
Vattnet fungerar igen, en elektrisk ventil var trasig men är lagad av rörmokare som tillkallades. 
Borrhålet är lokaliserat och kunskap finns om anläggningen nu. Styrelsen har beslutat köpa in en 
begagnad röjsåg till ett maxpris på 5000kr. Vi undersöker om det behövs någon typ av utbildning för 
att få använda röjsåg. 
 

• BoL 
En tävling har genomförts med goda resultat och många deltagare. Tävlingar kommer också att 
genomföras till helgen, lite svårt att få ihop funktionärer men har ordnat sig nu. Önskvärt att flera 
anmäler sig som funktionärer. En medlem efterlyser fler kurser och aktiviteter inom bruks och anmäler 
sig samtidigt som funktionär. Några från klubben tränar sök sporadiskt och försöker ordna så att fler 
kan komma med. Bruksträningen på torsdagar är en bra början till alla grenar. 
 

• Mental 
MH har genomförts 6 augusti och alla var nöjda trots dåligt väder. Ett uppfödar-MH kommer att 
genomföras 27:e augusti och ett till den 1 oktober. Mental håller koll på testledarutbildning då fler 
behövs. 
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• Nosework 
Ett träningstillfälle planeras framöver när tid finns. Fler aktiva önskas och kan ta kontakt med 
ansvarige. En kurs planeras i höst. 
 

• Rallylydnad 
Sommarcupen del 2 och 3 genomförs framöver. Tävlingar kommer att hållas 10–11 september. KM 8 
oktober kommer att bli lite längre då en av våra domare kommer att examineras. 
 

• Ungdom 
Ungdom är vilande just nu men tanken är att komma i gång i höst med aktiviteter med olika teman. 
Önskemål att det läggs ut länkar att komma i kontakt med dem. 
 

• Utbildning 
En Hooper, en Rally fortsättning och en valpkurs kommer att genomföras i höst. Alla fulltecknade. Ev. 
kommer en typ av prova-på-kurs hållas vid behov.  
En grundmodul kommer att startas i distriktet, det är en allmän kurs i hundlära och en inkörsport till 
många typer av ex. instruktör. Fysiska träffar i den kursen kommer att hållas 24 och 25 september och 
16 oktober. 
Två kursinstruktörer i specialsök är villiga att hålla kurs en helg hos oss under hösten. 
 

• Utställning 
En ny ansvarig för utställning har tillsatts. En off utställning planers 1 juli 2023. Det har också ansökt 
om att ha en utställning 1 juni 2024. Ett samarbete med Sollefteå planeras.  
Årets utställning i Moliden flöt på bra och hade många deltagare. 
 

• Webb 
Mailen är uppdaterad på hemsidan med nya ansvariga för BoL och utställning. Ett autosvar har lagts 
in på Messenger så att inget meddelande missas där. 
 

§ 36 Försäljningsaktivitet 

Förslag på toa/hushållspapper och Newbody. Några medlemmar ta r på sig att organisera försäljning 
av papper. 
 

§ 37 Torpsista 

12 november kl.19.00 är satt som datum. Kommer att hållas på Torpet med mat och lite annat. 
 

§ 38 Från styrelsen 

Styrelsen han genomfört det som togs upp på förra medlemsmötet. 
 

§ 39 Övriga frågor 

En förfrågan från Nordmaling om vi har möjlighet att visa upp några aktiviteter den 27 augusti mellan 
10-14. Vår klubb kommer att delta på Bjästadagen det datumet och visa upp några grenar. 
En medlem påminner om att se till att dörren på stugan låses. 
 

§ 40 Nästa möte 

10 oktober 
 

§ 41 Mötets avslut 

Mötet avslutas 20.05 
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___________________________                   _____________________________ 
Ordförande: Monica Backerholm  Sekreterare: Susanne Gunnarsson 

 
 

__________________________  _____________________________ 
                  Justeras: Kaisa Kousku                                  Justeras: Elin Molander 
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