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    Plats: Klubbstugan Kl: 19:30                             

 

 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Lislotte Andersson önskade medlemmarna välkomna. 
Hedersmedlemmar närvarande vid mötet: Ritva Bergmyr. 

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes 

§ 3 Godkännande av kallelse Godkändes 

§ 4 Val av justeringsmän Josefine Rääf-Börjesson   &   Carina Josefsson 

§ 5 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes 

§ 6 Rapporter 

6:1 Ekonomi 

o Ekonomin redovisades av Robert Kling se bil.1 
o Resultat liknar fjolåret och renovering och SM är inräknade.  
o Kursverksamheten lika god som i fjor 

 
 

6:2 Styrelsen 

o Lotta rapporterar vad styrelsen har arbetat med senaste halvåret.  
Kaninhålorna har varit ett stort problem. Det är ett tungt jobb att fylla dem en till två gånger per år, bör 
ske mer kontinuerligt. Förslag att fler hjälper tilll och mer regelbundet. Sand och skottkärra kommer att 
finnas vid parkeringen.  

o Tack till Sven Bergmyr som har hjälpt till med belysningen!  
o Vid Distriktsmötet hade informerats att de satsar på sitt nya mål med att öka medlemsantalet till 100 000 

medlemmar. Marknadsföringsperson är tillsatt för att hjälpa till med detta.  
o Styrelsen kommer att arbeta med klubbens målbild, se över sektorernas arbete och arbetsbeskrivningar 
o Storstugan är renoverad, fått nya gardiner och tavlorna är åter på plats. Torsdagsguppen med Stefan & 

Jessica i spetsen har renoverat styrelserum och lektionssal. Under hösten kommer toaletterna och köket att 
renoveras.   

 
6:3 SM 2015   
Evalena Cronhamn informerar: 
 
Ett fantastiskt arrangemang som inte kunde ha genomförts så väl utan alla fantastiska funktionärer! 
 
Förutom klubbens medlemmars insats deltog över 10 Skåne klubbar.  Vinsten för arrangemanget är ännu inte 
klart men det kommer att redovisa ett plus.  Det är beslutat att vinsten kommer att läggas till olika 
föreläsningstillfällen som medlemmar och övriga klubbars medlemmar kan ta del av.   

 
6:4 HUG 

o Lotta rapporterar:  
o Kursplaneringen fungerar bra  
o Instruktörsmöte den 2 november, 19 st anmälda 
o HUG Distriktet arbetar med att utbilda instruktörer i belöningstänk under januari 2016 
o Regeltolkningen 28 november med Leif Borgenlöv och Lotta 
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6:5 TK 
 

Lars Johnson rapporterar för TK:  

o TK sammankallande har avgått, styrelsen söker ny sammankallande 
o Träningstävlingar:  

Vi har hållit två väl genomförda träningstävlingar under 2015. Nästakommande tillfälle blir mars 2016, 
lydnad och bruks alla klasser 

o TK utarbetar just nu en ny policy gällande bildande av nya träningsgrupper. Förslags läggs till styrelsen 
innan beslut om policy fattas  

o Planen för uppdelning av appellplanen är snart klar. Information kommer upp på anslagstavlan, 
facebook och hemsida inom kort 
  

6:6 Agility 

o Klubben har nu två tävlingsledare!  
o Träningstävlingar för 2016 planeras, syfte att få in medel till nya hinder 

 
6:7 RUS  Vilande 

6:8 Frivilligsektor Inget att rapportera  
 

6:9 Markan/Kansliet 

o Saknar ni utbud i markan? Kontakta Jessica kansli@sbkmalmo.se  

6:10 Arbetsgrupp Kommunen 

o Skrivels till kommunen gällande hålorna på parkeringen, belysningen på appellplanen där vissa är 
felriktade och sönder tas upp vid höstens hundrådsmöte 

o Hundstallet blir fort stökigt och det är svårt att hitta saker vid behov. Bättre rutin efter tävlingar och att vi 
hjälps åt med att hålla god ordning  

6:11 Info/PR och Hemsida 

o Jessica jobbar med och uppdaterar hemsidan. Kom gärna med feedback!  
o Det saknas fortfarande uppgifter för träningsgruppernas gällande förare och vilken klass man tävlar i. 

Gruppansvariga ska skicka in uppgifter till Jessica för uppdatering 
 

§ 7 Beslutsfrågor Inga  

§ 8 Skrivelser   Inga 
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§ 9 Övriga frågor 

o 75 årsjubileum firande planeras till annan dag Jul. Alla förslag gällande anekdoter, fotografier mm är 
välkomna. Kontakta Lotta på i.a.artline@gmail.com   

o Klubbkläder Arrak outdoor 20% rabatt på kläderna med SBK Malmöavdelningens logga tryckt.  
Klubben sköter beställningarna och vi får leverans en gång i månaden. Rutinen är på gång och vi 
kommer snart ut med hur man beställer. 

o Vi vill informera alla om Tottes föreställning på Malmö Arena den 22 oktober.   
 

§ 10 Nästa medlemsmöte 14 februari  (årsmöte) 2016 kl 19:30  
 

§ 11 Mötet avslutas 
 

 

 

…………………………..                                    ……………………………. 

Ordförande, Lislotte Andersson                 Danielle Braender, Sekreterare 

 

 

 

…………………………..                                    …………………………….               
Carina Josefsson , Justerare                                                   Josefine Rääf-Börjesson, Justerare 
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