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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  
 
Likvida medel 410.000 kr  
 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Föreläsningen med Mia Aronsson från Evidensia om sommarens faror den maj hade 26 
deltagare vilket ändå får anses bra med tanke på det fina vädret.   

 Vi har under våren haft fyra studiebesök hos Djursjukhuset Evidensia med våra kurser. Tanken 
är att redan nu boka in två besök till hösten. 

 Inväntar fortfarande besked från MKB.  

 Träningstävling i rallylydnad är planerad 8 juli, alla klasser.   

 Kursutvärderingarna finns nu i en pärm i klubbstugan till instruktörerna som de ska ge sina 
kursare för ifyllnad under sista kurstillfället.  

 
 
Agilityn  
 

 En intresserad av att utbilda sig till agilitydomare, behöver ta reda på kostnaden för detta och 
om det är något distriktet/Sagik eventuellt står för. Emma kollar. 

 
Frivilligsektorn  
 
Inget 
 
RUS   
 
Vilande  
   
4:3 TK 

 

 Uppdelning appellplan: 
Fortfarande vilande på grund av den temporära avspärrningen runt dagiset 

 Fadderskap till träningsgrupperna ligger som förslag till TK. Inväntar svar på detta.  

 Checklistor inför tävling. 
 

4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

 Fönster som läcker in i klubbstugan vilket behöver ses över. Lotta tar kontakt med Leif Larsson 
om detta. 

 Kanslistavtalet går ut 30 juli, vi behöver se över förutsättningarna för att fortsätta ha en 
anställd. Eva-Lena tar kontakt med AF.  

 Tillståndet löper ut 31 dec 2016 – dags att söka nytt tillstånd. 
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 Upplåtelseavgift på 9000 kr är ej betald. 
4:5 Arbetsgrupp Kommunen 
 
Inget  
 
4:6 Distriktet    
 

 Lotta har varit på ordförandemöte. Inget att rapportera.  
 

 Nästa distriktsmöte 25 maj.  
 
4:7 Info/PR och Hemsida 
 

 Hemsidan uppdateras fortlöpande. 
 

4:8 SM 2015   
 

 Föreläsningen med Towa Lindh den 25 april var både välbesök och uppskattad. Ytterligare två 
föreläsningar finns inplanerade under hösten.  

 
 Det finns fortfarande en del pengar kvar, förslag på en träningsdag med instruktörer för alla 

grenar (agility, rallylydnad, brukslydnad, lydnad).  
 

§ 5 Beslutsfrågor    
 

 Styrelserepresentant ansvarig fastigheten – vakant, bordläggs. 
 
§ 6 Skrivelser   Inga  
                                                                          
§ 7 Övriga frågor  
 

 Sektorernas ansvar, SBK Organisation, Målstyrning och organisation, sektorernas 
arbetsbeskrivningar m.m – Diskuterades. Revideras efter varje årsmöte.  

 

 Då klubben med stor sannolikhet kommer att ha ett SM-ekipage i rallylydnad i år kom frågan 
upp om sponsring. 2000 kr gäller även här och ekipaget får själv lämna in en ansökan. 

 

 Brev har skickats från styrelsen till sektorerna med ett antal frågor om hur den aktuella sektorn 
kan bidra till ”Ett glatt och aktivt hundliv för alla”. Detta gick även ut i senaste infobrevet till 
klubbens medlemmar. 

 
 
§ 8 Nästa möte   
 
8  juni kl 18:30  
 
§ 9 Mötet avslutas 
 
 
…………………………..                           …………………………….   
Lis-Lotte Andersson   Emma Robertsson  
Lislotte Andersson, Ordförande    Suppleant  


