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§ 1 Mötet öppnas  
 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 
§ 3 Godkännande av tidigare mötesprotokoll 
 
§ 4 Rapporter  
 
4:1 Ekonomi  
 
Resultatrapporten som ska presenteras på medlemsmötet diskuterades.  
SM pengar:  De 25 000 kr som är över läggs åt sidan för framtida arrangemang, meddelas på 
medlemsmötet.   
 
4:2 HUG, Instruktörer, Frivilligsektorn & Agility 
 

 Se Lottas bifogade lista på saker som har skett samt förslag  

 Kurser ska läggas ut och HUG kommer att jaga instruktörer för att täcka  

 Martin Sjölin har kvalat till SM Skydd (Bruks)– klubben bifaller 2.000 kr  Danielle informera  

 Draghundsporten vill komma ut och informera ur sporten fungerar. Emma tar kontakt för att 
göra en dag för uppvisning/ aktivitet 

 HUG försöker få ut sommar-workshops  

 Höstens kursplanering löper på  
 

Se runges mail 
Meddela att vi ska lägga upp kurser på sidan ! så den inte är blank  
 
Agilityn  

 Agilityn har haft 3 träningstävlingar  

 Agilityn är i full planering utav sommarens aktiviteter, vår tävling och inköp av hinder!  
 

 
Frivilligsektorn    Inget 
 
RUS    Vilande  
   
4:3 TK 
 

 Senaste protokollet tar inte upp manual inför tävling. Lotta kommer att ta kontakt med TK om 
detta. 

 
 
4:4 Markan/Kansliet/Fastigheten 
 

 Påminna medlemmar att se över markan när Jessica har semester.  

 Danielle och Robert ser till att ny ansökan om tillstånd för 2017 skickas 

 Avtal för kanslist går ut 30 juni, vi behöver se över förutsättningarna för förlängning. 
Eva-Lena tar kontakt med AF.  

 Vad kan vi öka intäkterna med?  Inofficiell utställning diskuterades 
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4:5 Arbetsgrupp Kommunen     Inget  
 
4:6 Distriktet    
 

 Distriktsmötet 25 maj  
-100 000 medlemmar diskuterades.  
 Den 10 september ska distriktet hålla en dag med PR från det centrala. 
 

 
4:7 Info/PR och Hemsida 
 

Lägga ut kurserna – ta med Jessica  
  

 
 
§ 5 Beslutsfrågor    
 
 
SBKMalmöavdelningen sponsrar samtliga ekipage som kvalar till SM med 2 000 kr. Danielle meddelar 
Martin Sjölin, SM skydd och David Minlycke, SM Rallylydnad som har kvalat in. 
 
§ 6 Skrivelser   Inga  
                                                                          
§ 7 Övriga frågor  
 
 

 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.  Svar har inkommit från TK, HUG och vi inväntar Agilityns  
 

 Årskalender diskuterades. Göra en planering för hur ett normalt verksamhetsår ser ut med 
påminnelser om vad som skall göras. Danielle ser över och gör en mall för detta. 

 
 
§ 8 Nästa möte  medlemsmötet   
 
Bifoga listan till protokollet – Lottas lista gällande positiva saker som hänt under året 
 
 
§ 9 Mötet avslutas 
 
 
 
 
…………………………..                           …………………………….   
Lis-Lotte Andersson   Danielle Braender   
Lislotte Andersson, Ordförande    Sekreterare  


