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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  

  

 149 000 vinst (ink SM och renovering)  

 SM : Redovisad vinst i nuläge är 32 000 kr, väntas bli ca.73 000 kr  
 

4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Kurser schemalagda i höst  

 Evidensia diskuterades, valpkursares besök vid djursjukhuset har inte fungerat enligt plan 

 Flera föreläsningar på gång under början av 2016 

 Uppstartsträff för instruktörerna 26 januari för kursplanering mm.  
 Instruktörernas julklapp ordnad  
 Söndagspromenaderna har kört igång, verkar vara stor efterfrågan och omtyckt 
 Workshopsen i Vellinge ridhus har sålts slut fort och fungerat väl 

 

Frivilligsektorn: kan återkomma med utbildningsinsats.  
 
 
Agility:  

 Förslag om att lyfta agility ekipagen på fler sätt än barometern 
Ex årets bästa ekipage, utveckling och/eller pris. Bordläggs till kommande möte 

 Agilityn har i övrigt bokat in den 10-11sep till officiell tävling och väntar på godkännande 

 Det nya tävlingssystemet i agilityn går i bruk den 1 januari 2016 

 Tävling och kurser inför 2016 planeras. 
  

RUS: vilande  
 
4:3 TK 

 Uppdelning appellplan – vilande på grund av den temporära avspärrningen runt dagiset 

 Policy för SBK Malmös bruks-IPO-lydnadsträningsgrupper  - förslaget diskuterades och bordläggs till 

kommande möte 

 
4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

 Spegel ska hängas upp i hallen  

 Fottotavla till kursrumet ska upp (Fixat)  

 Lala fotograf kommer att hänga bilder (utbytningsbara) i teorirummet  

 Elementen fungerar inte Stefan undersöker  

 Fönstren (panelen) mot appellplanen bör ses över, fönsterramen börjar ruttna  

 Nytt tillstånd tecknat, gäller för 2016, formalia för tillstånd 2017 och framåt Stefan & EvaLena undersöker 
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4:5 Arbetsgrupp Kommunen 

 Inget att rapportera  

 
 
4:6 Distriktet   

 årsmöte  9 mars   

 

4:7 Info/PR och Hemsida 
 

 Träningsgrupperna är inte uppdaterade  

 Kläder via Arrak Outdoor kan beställas nu 

o Rutin för hur man beställas ska ut på FB, hemsida och klubb-tavla Danielle 
o Jessica Sjöö ansvarar för beställningar 
 

4:8 SM 2015  sammanfattning och slutredovisning vid årsmötet 2016 
 

 
§ 5 Beslutsfrågor    
  

 Klubblogotyp för klädbeställning Arrak Outdoor sker vid årsmötet 
o Enbart närvarande medlemmar vid årsmötet kan rösta.  
o Informera medlemmar via FB, klubbtavla, hemsida och e-post Danielle  

 
 
§ 6 Skrivelser   inga  
 
                                                                                              
§ 7 Övriga frågor 

  

 75 årsjubileum 
o 50 anmälda 
o Mat, lekar, lotteri planerat och klart   
o Skicka formellt inbjudan till Distriktet och Rolf Weiffert Danielle 

 

 Glenn Andersson mötesordförande för årsmötet? Lotta frågar  

 Kick-off (istället för julklappar) föreläsning om friskvård till HUG diskuterades 

 Presentkort á 200 kr  Robert 

 
§ 8 Nästa möte 2016-01-13  
 
 
§ 9 Mötet avslutas  

 

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

Lislotte Andersson, Ordförande & Sekreterare   Danielle Braender, Sekreterare 


