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§ 1 Mötet öppnas 

Hedersmedlemmar närvarande Ritva Bergmyr samt ca 30 medlemmar 

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes 

§ 3 Godkännande av kallelse Godkändes 

§ 4 Val av justeringsmän   Mattias Widenstjerna & Thomas Cronhamn   

§ 5 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes 

§ 6 Rapporter  

6:1 Ekonomi 

o Ekonomin redovisades av Robert Kling se bil.1 
o Medlemsavgifter 570 st vid årsskiftet 631 idag.  Idag är vi 3:e största klubben i Sverige 

6:2 Styrelsen 

Lotta informerade om klubbhändelser sedan föregående medlemsmöte. 

o Stort tack till Hug och våra instruktörer som gör ett fantastiskt jobb!  
Bra representation på SM Lars Olsson och Tazz som blev 4 på IPO samt Martin Sjölin med Zting 
palcerad 5 i skydd. Janne Borgren placerade sig som 2 på Polis SM. David Minnlycke 17 plats i 
rallylydnad 

o Trevligt att många nya medlemmar också har gjort bra ifrån sig 
o Kylen är fixad  
o Under året har vi försökt att göra positiva saker   

-Instruktörsledda promenader 
-Diverse workshops 
-Uppletandedagar (22 oktober nästa tillfälle) 
-Gasoltub och fönsterputsmaskin inköpta  
-Elektriker efterlyses då propparna går ofta  
-Kaninhålsfyllning, nya datum kommer att läggas ut  
-Praktiska gymnasiet som använder appellplan kommer också fylla kaninhålor  
-Tävlingsledareutbildning pågår och vi har snart ett par st klara  
-Distriktet ” Hur ska vi öka på medlemskapet inom sbk”  - plansch med info hänger inne i teorirummet  
 Förslag från styrelsen till SBK Central att de borde hjälpa till med markfrågan  
-ElseMarie arbetar med att få kontrakt med nya veterinärskliniker 
 

6:3 HUG     

Emma Robertsson informerade för HUG:  

o Höstens kurser ligger ute på hemsidan och shoppen 
Totalt 31 kurser för 2016 
Workshops har varit mycket uppskattade. Under året har vi haft 25 worskhops jämfört med 5 i fjor 
Tack till Jessica som gör fantastiskt arbete för att underlätta kursadministrationen 

o 2017 års kurser planeras nu 
o 4 instruktörer går utbildningar (Agility, grund och lydnad)  
o Alla är välkomna att hålla workshops! Man behöver inte vara utbildad instruktör- klubben har många 

duktiga och hundintresserade medlemmar! Vill du dela med sig av sina kunskaper genom att hålla en 
workshop? Kontakta Emma! 

o Rallylydanden träningstävling i juli var uppskattad – planerar nu för 2017  
o Nya rallyskyltar finns inköpta 
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6:4 TK 
 

Lotta rapporterade för TK:  

o Fördelningen för de som vill komma in i träningsgrupper diskutes, TK arbetar med detta 
o Appellklasskurser är efterfrågade  
o Appellplanen ser annorlunda ut idag men fördelningen mellan träningsgrupper och kursverksamheten 

verkar fungera väl  
o Materialinventering pågår.  
o Förändringar för Barometern. 
o Uppmaning till träningsgrupper att lämna in uppdaterade listor 
o Markfördelningen till kurser har i år inte varit ett problem  

 
 

6:5 Agility 

Robert Gringelstam, Agilitysektorn rapporterade.   

o 2 dagarstävling gick mycket bra  
o 1 tunnel stulen  
o Förslag på klubbkläder  
o Agilitysporten har blivit personalvårdsförmån  

 
6:6 RUS                  Vilande 

6:7 Frivilligsektor  vilande  

 

6:8 Markan/Kansliet 

o Nytt kodlås på dörren är installerat, koden kommer att bytas kontinuerligt. 
o Fönsterväggen mot appellplanen behöver ses över då det läcker in vatten.  

  
 

6:9 Arbetsgrupp Kommunen 
 

o Groparna på parkeringen ska ordnas  
o Styrelsen har sökt nytt tillstånd för 2017-2018 

 
 

6:10 Info/PR och Hemsida  inget  
 
§ 7 Beslutsfrågor  inga  
 
§ 8 Skrivelser    inga 
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§ 9 Övriga frågor 

o Önskemål om en kväll med de nya reglerna med Leif Borgelöv – Lotta undersöker om vi kan få till en 
kväll 

o Förslag om hur vi kan få fler aktiva och intresserade medlemmar till klubben diskuterades:  
-Bjuda in kursare och andra som är intresserade till våra tävlingar eller skogsdagar 
-Instruktörer kan informera under kursens gång men även bra att det informeras via e-post, hemsida och  
 facebook  

o Problemhundar: Förslag att lägga ut på hemsidan att vi har kunniga medlemmar som kan hjälpa. 
Idag är det ett fåtal som kontaktas när ett ekipage (kursare) har problem – vi skulle kunna skapa en 
större pool av kunnigt folk.  Är du intresserad av att ingå i denna grupp så hör av dig till Lotta på 
i.a@artline.se  / TK kommer också ta upp detta på kommande möte för att se om vi kan få fler namn.  

o Fråga om träningsgrupper:  Poängkriterie150 poäng för att ingå i en träningsgrupp finns inte längre  
o Vi vill påminna om 23 november föreläsning med Eva Bodfält  - sista föreläsningen av SM pengarna  

 
o Annandagsfirande  
o Thomas Cronhamn från valberedning presenterade vilka platser som måste fyllas. Ordförande, kassör 

och sekreterare lämnar sina poster (Kassör och Ordförande kan tänka sig platser som suppleanter för 
att bistå nästa år)  
Har medlemmar tips eller om man själv kan tänka sig att ingå i styrelse kan man kontakta 
valberedningen thomas.cronhamn@telia.com   

o Utlottning av tre platser till prova på dag i Specialsök – Gert Olander, Jeanette Fridh och Ingrid Jönson 
vann  
 

§ 10 Nästa möte årsmötet 11 februari 2017 kl.10:00  

§ 11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

…………………………..                                    ……………………………. 
Ordförande, Lislotte Andersson                             Danielle Braender, Sekreterare 

 
 

 

 
 
………………………..                                    …………………………….               
Justerare, Mattias Widenstjerna                              Justerare, Thomas Cronhamn   
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