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§ 1 Mötet öppnas 

 Hedersmedlemmar närvarande Ritva Bergmyr. 

§ 2 Godkännande av dagordning Godkändes 

§ 3 Godkännande av kallelse Godkändes 

§ 4 Val av justeringsmän   Yvonne Virgili och Gun Grysell  

§ 5 Godkännande av tidigare mötesprotokoll Godkändes 

§ 6 Rapporter 

6:1 Ekonomi 
 

Ekonomin redovisades av Robert Kling se bil.1 

6:2 Styrelsen 

Lotta informerade om vad styrelsen har arbetat med under våren. 

o Instruktörsmöte ska hållas i september med aktivitet och träning   

o Klubben medlemmar la ner mycket arbete 2015 för att genomföra SM Bruks & IPO – nu är det 
dags att fokusera på klubben och ett ” glatt och aktivt hundliv för alla”  

o Frågor har gått ut till samtliga sektorer om hur vi tillsammans ska kunna göra något positivt ” ett 
glatt och aktivt hundliv för alla” 

o Med överskottet från SM har vi genomfört en föreläsningsserie och övriga Skåne klubbar har 
blivit inbjudna. Resterande ca. 25.000 kr spas till hösten för framtida klubbarrangemang 

o Mycket mer har hänt under året se bilaga 2  
o Följande medlemmar som har kvalat till SM: David Minnlycke SM Rallylydnad och  

Martin Sjölin SM Bruks (skydd)  
o Vi kan också informera att Lars Johnsson ska döma SM Bruks och IPO  
o Janne Borggren har tävlat på Nordiska polis SM med en 3:e placering 
o Katrhrin Runge har tävlat i England – World Agility Open med svenska landslaget. Svenska 

laget kom 3:a och Kathrin fick en 15 placering 
 

6:3 HUG     

Emma Robertsson informerar för HUG:  

o Plan för sommarens utbud är att erbjuda instruktörsledda promenader och workshops. HUG arbetar 
med att få instruktörer till diverse arrangemang alla tips för aktiviteter är välkomna.  

o Vill någon bli instruktör? Kontakta Emma Robertsson! 
o Rallylydnaden har träningstävling den 8 juli  
o Instruktörsmöte ska hållas i september med aktivitet och träning   

 
 
 
 
 
 
 
 
6:4 TK 
 

Lotta rapporterar för TK:  
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o Arbete pågår med att ordna manualer för samtliga tävlingsklasser 
o Gällande marken i VOMB ryktas att vi i fortsättningen inte skulle få vara söder om norra 

Vombvägen. Detta är hittintills bara ett obekräftat rykte som vi kommer att följa upp.  
o Uppdelningen appellplan är snart klart och kommer ut inom kort  
o Speciellt tack till onsdagsgruppen som färdigställt planket med spegel!  
o Jeanette Laine är klar tävlingsledare Lydnad  

 
 

6:5 Agility 

Katrin Runga, sammankallande Agilitysektorn rapporterar:  

o Agility har genomfört 3 träningstävlingar under våren som har gått mycket bra. Ca 12 000 kr har samlats 
in som kan användas till nya hinder.  

o Sommarplanering är på gång med workshops och sommaraktivitet för medlemmar 
o Tävlingen i september förbereds, funktionärer behövs! 

Namnförslag till cupen får gärna lämnas till agilitysektorn kathrinrunge@hotmail.com   
 

   

6:6 RUS                  Vilande 

6:7 Frivilligsektor  vilande  
 

6:8 Markan/Kansliet 
 

Jessicas avtal går tyvärr ut i juli och just nu står det ovisst men vi hoppas givetvis på en förlängning.  

 

6:9 Arbetsgrupp Kommunen 
 
Styrelsen söker nytt tillstånd för 2017-2018  

 

6:10 Info/PR och Hemsida 

o Hemsida uppdateras efter behov, kom gärna med idéer gällande vad som ska förmedlas 
o Sidan för kurser ska göras mer tillgänglig  
o Kathrin Runge ska få tillgång som administratör på offentliga facebooksidan för att uppdatera vad so 

sker inom agilityn 
 

 

 

 

 

 

mailto:kathrinrunge@hotmail.com


 

 SBK Malmöavdelningen  PROTOKOLL FÖR MEDLEMSMÖTE 2016-06-08

    Plats: Klubbstugan Kl: 19:30                             

 

 

 
 
§ 7 Beslutsfrågor 

25 000 kr av SM överskottet kommer att läggas för medlemsvård till hösten. 

 
§ 8 Skrivelser    Inga 

§ 9 Övriga frågor 

§ 10 Nästa medlemsmöte 12 oktober 2015 kl 19:30  

§ 11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

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

Ordförande, Lislotte Andersson                 Danielle Braender, Sekreterare 

 

 

 

…………………………..                                    …………………………….               
Justerare, Gun Grysell, Justerare                                 Justerare, Yvonne Virgili, Justerare 

  


