
 

 

 

Protokoll från medlemsmöte Nr2. 

 Onsdag 30 Augusti 2017 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

 

 DAGORDNING 

 26 personer närvarade vid mötet. 

1) Mötets öppnande 

Christel önskar alla välkomna 

2) Mötets utlysning 

Mötet ansågs utlyst i sin ordning. Kallelse har gått ut via mail, hemsida och Facebook. 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Christel Leiborn väljs att vara ordförande för medlemsmötet. 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Sittande 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Monica Gahlin , Bosse Blomkvist 

6) Dagordning 

Godkänns 

7) Ekonomisk rapport 

Vår ekonomi är god och vi har 220202 kr på vårt konto. Övrigt se bilaga. 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn 

HUS möte kommer att hållas inom kort för att utse ny sammankallande för sektorn. 



b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Skärgårdsutställningen har just nu 120 anmäld hundar. Sektorn hoppas på att få 150 anmälda innan 
tiden går ut. För att underlätta katalogproduktionen har ett mjukvaruprogram köpt in. 

c) Tävlingssektorn 

Appelltävling kommer att genomföras 1/9 med många egna ekipage som deltagare. 

Högre och lägre tävlingar i spår genomförs helgen 22-23/9 

Årets KM i bruks är lagt till den 14 oktober och KM i Agility den 7 oktober. 

Vår söktävling är planerad till den 22 oktober och klubbens första Nose Work tävling går av stapeln 
den 21/10 med totalt 40 deltagare och förläggs till jursta gård. Detta är kombinerat med KM i NW. 

d) Tjänstehundssektorn 

Inget att rapportera 

e) Agilitykommittén 

Träningskvällar för agility är förlagda till torsdagar. 

En kurs kommer att hållas med Annika Aller som instruktör. På våren 2018 så planerar kommittén att 
genomföra en tävling.  

f) Anläggningskommittén 

En extra arbetshelg kommer att behövas under hösten för att fixa till stugan. Situationen med 
gräsklipparen ska ses över. Behövs ny anförskaffas?  

g) Kökskommittén 

Kökeet behöver få förstärkning vid cupen och utställningen. Ett förslag är att varje kommitté stöttar 
upp med två personer som förstärkning vid egna tävlingar. 

Lägg ett schema på Facebook. Vid NW tävlingen tjänstgör Nynäs ekipagen som stöttning under 
dagen. 

h) IPO-kommittén 

IPO kommittén behöver ny sammankallande! Gruppen ska tillfrågas av styrelsen. 

i) Hemsidan/ PR-infokommittén 

Ett möte ska hållas i Januari för att styra upp verksamheten. 

j) Trivselkommittén 

En fest planeras till den 17/11 för samtliga som har jobbat som funktionärer inom klubben under 
året. 

k) Rallylydnadskommitteén 

Öppna träningar med rally värd pågår för fullt. En startklass tävling är planerad till den 30/9. 

En kurs i rally med Linda Päntillä genomförs under hösten.  



 

l) Noseworkkommittén 

Önskemål framfördes om att ha öppenträningar och att flera träningsgrupper etableras. 

Den nya nybörjar kursen är redan fullsatt. 

m) Draghundskommittén 

En kurs i drag planeras inför våren, mer info kommer. 

9) Övriga rapporter 

Inga rapporter 

10) Övriga frågor 

SBK fyller 100 år i år och vad planerar NBK att göra för att uppmärksamma jubileet. Frågan 
obesvarad, men styrelsen får återkomma. 

Det behövs att fler anmäler sig som onsdagsvärdar på listan inför hösten. 

Valberedningen informerar att det inte går att använda fullmakt för att rösta åt någon annan i val av 
ledamöter till styrelsen. Medlem måste närvara vid omröstningar. 

Genomför en review av hur många kommittér vi ska ha och dess sammansättning. Uppgiften 
uppdrogs till Sandra Björnsköld. 

11) Mötet avslutas 

Christel tackar för visat intresse och avslutar mötet 19.59 

TF mötes  Ordförande: Christel Leiborn Sekreterare: Håkan Sjödin 

 

 

 

________________________________ __________________________ 

Justerare Justerare 

Monica Gahlin Bosse Blomkvist 

 

 

 

 

 

 

 


