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Närvarande  

Hedersmedlem Ritva Bergmyr, Robert Kling, Lis-Lotte Andersson samt ca 20 medlemmar 

 

1 Mötet öppnas 

Else-Marie Lundin förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.   

 

2. Godkännande av dagordning  

Godkändes 

 

3. Godkännande av kallelse  

Godkändes 

 

4. Val av justeringsmän    
Eva Engeln Persson och Py Björklund 

 

5. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Godkändes 

 

6. Rapporter  

 

6:1 Ekonomi 
Ekonomin redovisades av Robert Kling, se bilaga.  

Ekonomin är god och i paritet med i fjol. Har lägre intäkter och kostnader varför resultatet är något under fjolåret. 

Markan har lägre omsättning men går med mindre förlust. Kontanterna har nästan upphört.  

TK har större utgifter och större intäkter vilket beror på att tävlingarna ligger på våren. Gör förmodligen ett bättre 

resultat än i fjol.  

HUGs intäkter är desamma men kostnaderna är större vilket beror på utbildningar.  

Agility kommer att ha tävling i september vilket bör ge ett överskott.  

Kan inte förklara varför medlemsavgifterna är lägre men det kan bero på redovisning från SBK. Utgifterna är 

större pga betalning till distriktet och den räkningen hade inte kommit vid denna tiden i fjol.  

Driften är  i stort sett densamma och personalkostnaderna är något lägre.  

Överskott om ca 126 000 kr. Verksamheten ser ut att gå hand i hand med fjolåret.  

 

6:2 Styrelsen 

Else Marie Lundin informerade om klubbhändelser sedan föregående medlemsmöte. 
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• Klubben har bytt kanslist till Jannika Svensson eftersom Sandra Winberg valt att sluta.  

• Stugan har varit uthyrd till Briardklubben.  

• Klubben har fått klagomål på skjutningar och det är inte medlemmar eller klubben som har skjutit utan 

personer som tränat jakthundar med apportkastare. Kommunen är informerad om att det inte är klubben 

som skjutit.   

• Ny lag angående rökning träder i kraft den 1 juli 2019. Styrelsen kommer att diskutera saken och 

återkomma med info angående rökning.  

 

6:3 HUG 

Terese Svensson redogör för vad HUG gör och har gjort  

• HUG har sedan januari haft bland annat 5 valpkurser, 4 grundkursen, 3 aktivitetskurser, 1 

fortsättningskurs, 2 agilitykurser, Sammanlagt 21 kurser. Tack till all instruktörer.  

• Anders Rylander lämnar HUG men Lotta Andersson går in i HUG. Terese Svensson är ny 

sammankallande.  

• Klubben har 5 nya instruktörer, Jennifer Andersson, Else-Marie Lundin, Terese Svensson, Louise Stil 

och Isabell. 

• Lotta Andersson har varit på utbildning och vidareutbildat sig så hon kan nu hjälpa Pia Forsberg med att 

utbilda instruktörer. Malmö fick beröm för sitt fina kursprogram.  

• HUG var på Revinge och besökte polisens tjänstehundsplats med Glenn Andersson som redogjorde för 

olika mentaliteter hos hundar etc.   

 
6:4 TK 

Ingen på plats från TK 

• Regelrevidering pågår så alla grupper har funderat på vad de vill ändra och det har TK sammanställt och 

skickat in till SBK 

• Tävlingarna har gått mycket bra under våren.  

• Hanna Blomdell är nu tävlingsledare i lydnad,  

• Vicky Kvist och Cathrine Kollander utbildar sig till domare. 

• På hundrådet ställdes fråga om ytterligare mark men kommunen hade ingen mer mark att tilldela. Inte 

heller kan de erbjuda lokaler för inomhuslokaler.  

 
6:5 Agility 
Py Björlund redogjorde för vad agility gör och har gjort.  

• Agility kommer ha en två dagars tävling i september med ca 300 starter per dag.  
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• Agilityn har haft två steg 1 kurser som har varit mycket lyckade pga att de har en bra grundutbildning 

från valpkurserna. En steg 2 kurs börjar i juni och ytterligare kommer hållas till hösten. 

• Investeringar är gjort i agilityns hinderpark.  

 

6.6 RUS 

Inget att anföra 

 

6.7 Frivilligsektorn  

Daniel Widmark redogjorde för vad frivilligsektorn gör och har gjort  

• Daniel Widmark har varit på patrullhundstävling. Tre ekipage från Skåne var med . 

• DM i patrull har förevarit.  

• Utbildningar till att bli patrullhund startar hela tiden. Certifierar man sin hund så får man träna på 

Revingehed.  

• Daniel Widmark kan inte sitta kvar i sektorn pga ny tjänst.  

• K9 Biathlon har ansökt om tävling men kommunen har varit svårjobbad och inga svar har givits i 

ärendet.  

 

6:8 Markan/Kansliet 

Else-Marie Lundin redogör för följande.  

• Tereze Lindberg sköter markan. 

• Jannike Svensson är nyanställd som kanslist. Hon har varit instruktör på klubben sedan 2015 och har 

varit medlem via hundungdom sedan hon var 6 år och har haft uppfödning av Wheaten och Toy pudel.  

• Klubben kommer att få teckna ett markavtal med kommen angående användningen av marken runt 

stugan.  

 

6:9 Arbetsgrupp Kommunen 

Inget att anföra 

 

6:10 Info/PR och Hemsida   

Else-Marie Lundin redogör för följande.  

• Jannike kommer att omarbeta hemsidan.  

• Skyddstävlingen fick fin press och PR.  

• Klubben måste bli bättre att informera om när det är tävlingar så att medlemmar och övriga vet om detta. 

Jannika kommer att få uppgift att lägga ut det. Det ställer krav på TK att ge Jannike information om 

tävlingar och tidsplanering.  
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• Glöm inte medlemsförmånerna.  

 

7. Beslutsfrågor   

Inga  

 

8. Skrivelser  

Inga 

 

9. Övriga frågor 

 
9.1 Styrelsens särskilda tack  

• Katrine Runge har blivit agilitychampion 2016 och tackas för sin insats med championatfat.  

• Stort tack till Jeanette Fridh och Stellan som fixade en gammal lega i skogen.  

 

10. Nästa möte medlemsmötet den 9 oktober 2019 kl.19:30  
 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

…………………………….   ……………………………. 

Else-Marie Lundin, Vice ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 

 

 

…………………………….   ……………………………. 

Eva Engeln Persson, justeringsman   Py Björklund justeringsman  

 


