
Medlemsmöte 9 september 2015 

 

Närvarande : 20 personer, närvarolista bifogas. 

1 Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet 19.05 

2 Mötets utlysning 
Mötet förklarat utlyst 

3 Val av ordförande 
Sittande 

4 Val av sekreterare 
Sittande 

5 Val av två justerare tillika rösträknare 
Bosse Blomqvist , P-O Andersson 

6 Dagordning 
Godkänds 

 

7 Ekonomisk rapport 

 

Antal medlemmar 253 

8 Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildnings sektorn 

4 planerade kurser : vardagslydnad1 ( 6 deltagare )  

Valpkurs 

Appellkurs spår/rapport 

Agility steg 1 

Behov finns att utbilda flera instruktörer  
 



b) Rasutvecklings sektorn 

Utställning 19/9   213 anmälda . PM och ringsamanställning finns på hemsidan 

Önskar några funktionärer till. 

Sofia Friberg har visat intresse att få igång MH 

c) Tävlings sektorn 

Tävlingarna för 2016 är fastslagna. 

3 nya sekreterare har klarat sin utbildning .Sofia Friberg, Christer Leiborn, Nenette Hillborg. 

10/10 är det KM Agility, Lydnad och Bruks .50 kr per start. 

Skärgårdscupen är genomförd 

d) Tjänstehunds sektorn 
Vilande 

e ) Agility kommittén  
Den stora agility tävlingen vi hade i augusti drog in ca 40 000 kr. Ny liknande tävling planeras den 28-29 maj-

2016 och hoppas alla kan hjälpa till ,då tanken är att pengarna  går till att rusta  . 

f) Anläggningskommittén 
Städdag planeras till 26 september med start kl. 10. 

Gömslet på bruksplanen kommer då att flyttas till lydnadsplanen, samt IPO A-hinder kommer att flyttas till 

Bruksplanen. Frågan kom upp om dessa behöver täckas över för att hålla längre ? 

g) Köks kommitteen 

Köket har varit bemannat på våra 3 stora tävlingar 

Mia Söderkvist är ny i köks kommitté. 

Förbättringsarbete för köket pågår 

h) IPO kommittén 

i) Hemsidan/PR info kommittén 

Catharina F kommer att hjälpa till med att själv lägga ut kurser på hemsidan. 

Klubben har fått sponsorpengar 5000 kr från Kraftringen 

j) Trivsel kommittén 

Ställer frågan till medlemmarna om man skall införa poängsystem / belöning. 

Vad vill då medlemmarna ha i belöning. Har ni förslag så kontakta trivselkommiten. 

Har bokat Maria Brandel till föreläsning i jan och feb. Detta ska vara gratis för våra instruktörer och 

kosta 200 kr per kväll för övriga medlemmar. 

Gruppen fixar maten till KM den 10/10 

k) Veteran kommittén 

Ingen rapport 



l) Ungdoms kommittén 

Ingen rapport 

m) Rallylydnads kommittén 

Är igång ett träningsgäng på tisdagar 

n) Bruks/Lydnads kommittén 

Lydnaden har haft en träningstävling. 

Har förslag på 2016 år bruks och lydnadstävlingar 

o) Draghunds kommittén 

Är nu registrerad på Idrott online, funderar på datum för att prova på drag. 

9 Övriga rapporter 

Inga rapporter 

10 Övriga frågor 

Eftersom vi fick in 40 000 kr på agilitytävlingen var alla överens om att vi beställer den nya 

belysningen till planerna. Mikael Hjort försöker få sponsring på liften som krävs under arbetet. I 

skrivandes stund är det klart att vi fått den sponsring . Totalt kommer då belysningen kosta ca 

112 000 kr. 

Styrelsen säkerställer kurspriserna med HUS 

11 Mötet avslutas 

Mikael Hjort tackar för visat intresse och avslutar mötet kl. 19,50 

Ordförande: Mikael Hjort                                                                   Sekreterare : Anette Björkman Bergström 

________________________________                                      ______________________________________ 

Justerare . Bosse Blomqvist                                                                Justerare: P-O Andersson 

____________________________________                          ________________________________________ 

 



 

 

 


