
                                       VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSMÖTE!

                                                    Onsdag 6 April 2016 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa        
                                                                       

                                                                      DAGORDNING

Närvarande: 26 personer.

1) Mötets öppnande
Anette hälsar välkommen och öppnar mötet 19.09

2) Mötets utlysning
Mötet ansågs utlyst i sin ordning. Kallelse har gått ut via hemsida, Facebook och mejl.

3) Val av ordförande att leda mötet
Sittande

4) Val av sekreterare för medlemsmötet
Sittande

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare
Robert Carlson och Jessica Rönnberg

6) Dagordning
Godkänns 

7) Ekonomisk rapport (resultatrapport finns bifogat dokument)

8) Rapporter från sektorer och kommittéer

a) Hundägarutbildningssektorn
Kurser kommer att hållas i Rallylydnad, allmänlydnad, nosework, valpkurs samt 
appell/lägre-kurs. 

b) Rasutvecklingssektorn/ MH kommittén
Utbildning till MH/MT figurant kommer att ske i samarbete med Tyresö Bk i augusti.



c) Tävlingssektorn
Kommer att kalla till gemensamt möte framöver. Kommer även kalla till möte med 
funktionärer i bruks/lydnad.
3 tävlingsledare i bruks utbildas och blir klara i vår/sommar. 
Lydnad för brukstävlingen i maj kommer ske på Kvarnängen då tävlingen krockar med 
agilitytävling. 

d) Tjänstehundssektorn
Ingen rapport

e) Agilitykommittén
De nya tunnlarna och hållarna har kommit. 
De som vill vara funktionärer på tävlingen 28-29/5 kan skriva upp sig på listan som hänger i
klubbstugan på tavlan. 

f) Anläggningskommittén
Ska ordna gräsklippningslista.
Kommer anordna städdag i samråd med trivselkommittén som ska ha grillkväll i anslutning.
Taket är tätat och Marcus kommer i vår och tar bort mögel och fixar resterande. 

g) Kökskommittén
Ingen rapport

h) IPO-kommittén
Träning på tisdagar. 
5 nya medlemmar. 
BH-prov den 15/5 och 16/10.

i) Hemsidan/ PR-infokommittén
Beställning av klubbvästar är inskickad. 
Veronica tar över hemsidan.

j) Trivselkommittén
75-års fest den 3/9. Vid undersökning av intresse för pris och deltagande var det många av 
närvarande medlemmar som vill delta och prisförslag för deltagande låg på ungefär 300 kr. 

Röstning skedde angående pinnsystemet och röstades igenom av en majoritet. Utvärdering 
av pinnsystemet ska ske på nästa årsmöte. Detaljer kring systemet kommer inom kort.

Finns intresse för att ta hit Niina och Kenth Svartberg att föreläsa/ha kurs i höst. En 
majoritet röstade ja för detta.

k) Veterankommittén
Ingen rapport.

l) Ungdomskommittén
Ingen rapport.

m) Rallylydnadskommitteén
Kommittéen har haft möte 5/4 och kommer ha 3 möten till under året i maj, september och 
november. 
Kurs i rallylydnad är på gång. 



Inofficiell tävling planeras. 
Träning sker på klubben på onsdagar 19.15-20.15. I höst ändras detta till tisdagar 18.30-
20.00
Tävling planeras 2017. 2 nybörjarklass och 2 fortsättningsklass. Datum för detta kollas upp 
och man ska kontakta tävlingssektorn. 
Eventuellt planeras en kurs för de som har kommit längre i höst i mästarklass. 

n) Brukskommittén
Har haft 2 möten.
Har fixat onsdagsvärdar till vår/sommar. 
I höst ska det hållas ett infomöte kring de nya bruksreglerna som Robert Carlson ska hålla i. 
Det sökes nya spårläggare. Det kommer läggas ut på Facebook. 
Man ska ha möte 3/5 där marker kommer att delas upp .
Det ska eventuellt anordnas en uppletandetävling. 

o) Lydnadskommittén
4 tävlingsledare har blivit uppdaterade kring de nya momenten i lydnadsklass. 
Info kring dessa sker i klubbstugan 17/4 kl 13.00. Anmälan på Facebook där info om detta 
ligger ute. 
Tävling har genomförts på Kalvö  ridhus. 
Domare och tävlingsledare är klara för Skärgårdscupen och även vissa sponsorer från förra 
året. 
Sandra kommer eventuellt ersätta Anette som sammankallande i kommittéen. 

p) Draghundskommittén
Önskemål finns om prova-på-kurs

9) Övriga rapporter
Inga rapporter.

10)  Övriga frågor
-Klubben/stugan är uthyrd v. 23 till sökgruppen och 2-3/7.

- Uppmaning till kommittéer att skicka in rapporter. Dessa skickas till sekreteraren. 
Protokoll för möten sätts in i en pärm. Detta ska ordnas. 
Punkter riktade till styrelsen skickas till sekreteraren. 

- Uppmaning till träningsgrupper att anmäla till studiefrämjandet. Vid frågor kan man 
kontakta P-O Andersson. 

- Inbjudan till DM hänger på anslagstavlan. 

11)  Mötet avslutas
Anette tackar för visat intresse och avslutar mötet 20.00



Ordförande: Anette Björkman Bergström                        Sekreterare: Sofia Friberg

_________________________________                       __________________________

Justerare: Jessica Rönnberg                                    Justerare: Robert Carlson

___________________________                         ____________________________





                                                                                                              

                                       


	

