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Distribution Möte Protokoll nr. 

Klubbstuga, sekretariat Medlemsmöte 5-2022 
Sammanträdesplats Datum och tid 

Torpet 221205 Kl.18.30 
NÄRVARANDE MEDDELAT FÖRHINDER 

Ordf. Monica Backerholm, sekreterare Susanne 
Gunnarsson, Helena Hägglund, Mari Lundstedt, 
Vice ordf. Malin N Ögren, Mia Lundstedt +25 
medlemmar 

Julia Hörnfeldt 
FRÅNVARANDE 

Kassör Anna-Carin Melander 

 
§ 54 Mötets öppnande 

Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 
 

§ 55 Val av justerare 

Till justerare väljs Anette Westerlund och Ingrid Oscarsson. 
 

§ 56 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. 
 

§ 57 Föregående protokoll 

Sekreteraren redogör för föregående protokoll som godkändes. 
 

§ 58 Ekonomi 

Ingen ekonomisk rapport för dagen. 
 

§ 49 Rapport från verksamheterna 

• Agility 
Hindren är flyttade till Sörsvedje ridhus. Det går att hyra själv för 250 kr i timmen, ingen organiserad 
träning i år. Kontaktuppgifter finns bland annat på hemsidan: www.sorsvedjegard.se eller mail till 
info@sorsvedjegard.se. 
KM har också genomförts i Sörsvedje. 

 

• Anläggning 
Anläggningsmötet har genomförts. 
 

• BoL 
Tävlingarna för 2023 ligger ute. 

 

• Mental 
Ingen aktivitet just nu. 

 

• Nosework 
En infoträff planeras under våren. 
 

• Rallylydnad 
Tvådagars träning har genomförts helgen som var i Fyrtassens hundhall. Fler träningsdagar kommer 
att hållas där. 

 

http://www.sbk-ovik.se/
mailto:sekreterare@sbk-ovik.se
http://www.sorsvedjegard.se/
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• Ungdom 
Fler ungdomar önskas till gruppen, gärna från olika tävlingsgrenar. 
 

• Utbildning 
En gemensam träff för distriktet har hållits, nästa år kommer det att satsas på mentalbiten. Två 
personer från vår klubb kommer att utbildas till allmäninstruktörer under våren. Fler specialinriktade 
kurser för instruktörer kommer att hållas och två tävlingsledare kommer att utbildas i klubben. Under 
januari-mars kommer inspirationskvällar att hållas på Studiefrämjandet i flertalet grenar. En 
specialsöksutbildning (kong) kommer att hållas i Östersund om någon intresserad vill åka. 
 

• Utställning 
En officiell utställning kommer att hållas i juni och förhoppningsvis också en inofficiell. 

 

• Webb 
Bild på tävlingsekipage önskas, sänd bild och registreringsnummer på hunden till webmaster. 
Önskvärt att sektionernas Facebookgrupper delar sina inlägg även på klubbens Facebooksida. 

 

• IGP 
Ingen representant närvarande. 

 
 

§ 60 Årets priser och utmärkelsen Årets ÖBK-are 

Medlemmarna uppmanas att söka klubbens priser och skicka in, info finns på hemsidan. Även tips på 
årets ÖBK:are är välkommet. 
 

§ 61 Utvecklingsgrupp 

En utvecklingsgrupp har bildats, det är fritt för alla att vara med. Första frågan för gruppen är att 
undersöka möjligheten till inomhushall. Ett förslag kommer att skickas in till kommunen, info om detta 
kommer att läggas ut på vår Facebooksida. 
 

§ 62 Från styrelsen 

• Stugsistan blev lyckad, vi hoppas att det blir en återkommande aktivitet. 
 

• Ett distriktsmöte har hållits där det pratades om att göra insatser ang MH, dess funktionärer 
och deras utbildningar. Kvalitetssäkring kring MH ska ses över. 
 

•  Specialsök kommer att bli en officiell tävlingsgren framöver, en Facebookgrupp om specialsök 
finns och önskvärt är att den sprids. 
 

• Frågan om det ska heta sektorer, kommittéer osv kommer att utredas, distriktet jobbar på det. 
 

§ 63 Övriga frågor 

En skylt har kommit upp som visar vart våra uthyrningsrum finns. 
 

§ 63 Nästa möte 

Årsmötet, datum inte satt ännu. 
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§ 64 Mötets avslut 

Ordförande avslutar mötet kl. 19.15 och hälsar medlemmarna välkomna att ta för sig av julgröten.  

 
 
 

___________________________                   _____________________________ 
Ordförande: Monica Backerholm  Sekreterare: Susanne Gunnarsson 

 
 

__________________________  _____________________________ 
                  Justeras: Annette Westerlund                        Justeras: Ingrid Oscarsson 
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