
 

MEDLEMSMÖTE 3 2019 

Onsdag 13 November 2019 kl 19.00 i klubbstugan, Björsta Källa 

Mötet hade 18 stycken röstberättigade medlemmar. 

DAGORDNING 

1) Mötets öppnande 

Mötet öppnade kl 19.00 

2) Mötets utlysning 

Enligt stadgarna 

3) Val av ordförande att leda mötet 

Mikael Hjort valdes till att leda mötet 

4) Val av sekreterare för medlemsmötet 

Ingereva Bergdahl valdes till att vara mötessekreterare 

5) Val av 2 justerare, tillika rösträknare 

Cecilia Mårtensson (?) och Anette Björkman B valdes. 

6) Dagordning 

Ok enligt förslag 

7) Ekonomisk rapport 

Kort redovisning av kassören, 197 787 kr i kassan och 16 573 kr plus jämfört med motsvarande kvartal förra 

året. ? 

8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 

Många kurser på gång och man har också planerat ännu fler tack vare många deltagare. Kommande är 

rallylydnad och flera nivåer nosework Under vintern/våren så kommer det anordnas olika föreläsningar för 

klubbens medlemmar bla första hjälpen för hund och balansbollsträning. Frågan om dyra arvoden kommer 

åter upp. Hoppas på bättring när vi får fler egna instruktörer. J Låås återkommer med föreläsningen om 

hundens mentalitet i vår. Ulrika Dahlstrand skall gå specialsök (sprängämnen?). 

b) Rasutvecklingssektorn/MH 

Vilande. Nya intresserade för RUS/MH efterfrågas. 

c) Bruks/Lydnadskommittén 

KM i spår och lydnad jämte bruksträningsdag avklarade. 

d) Agilitykommittén 



KM anordnade 18/10, 13 hundar deltog. Man flyttar in en del hinder i ridhus – för träning under vintern. Mer 

omfattande kurs, 4 dagar, i vår. Inoff tävling i april 2020. 

e) Anläggningskommittén 

Städdag 5/10 avklarad, 10 – 12 personer deltog. Ny kyl och varmvattenberedare är inköpta – den senare 

väntar på installation. Belysningen på bruksplan skall ses över. Behövs renoveras/nya stolpar och lampor. 

Vindskivor ska målas/monteras. Nya städschemat fungerar utmärkt! Ny gräsklippare kommer att beställas i år 

– hämtas ut till våren. Den gamla servas och får hänga med till dess den ”dör”. Behövs en del jobb på ladan, 

den del där gräsklipparen står. Dörrar, karmar, stolpar mm ruttnar vartefter. 

f) Kökskommittén 

Rullar på – lättare att få hjälp nu. Kökspersonalen upplever att det är svårt att beräkna maten till tävlingarna 

vilket leder till att det blir en hel del spill. Kylskåp? Kokarna man kaffe så ska bryggarn rengöras! 

g) Hemsidan/ PR-info 

Exakt samma som förra mötet: för att vi alltid ska ha en så uppdaterad hemsida som möjligt med korrekta 

uppgifter uppmanas kommittéerna att granska sina uppgifter på hemsidan och skicka in rättningar. Alla 

medlemmar uppmanas att påpeka eventuella fel till Veronica Lindgren eller Nenette Hillborg. 

h) Trivselkommittén 

Vilande. 

i) Rallylydnadskommittén 

KM kommer att anordnas 27/11. Sista öppna träningen 28/11. Rallycup 29-30/8 2020. Tävling nybörjare 19/5. 

Många som vill gå kurs. Eventuell skrivarutbildning på NBK. 

j) NoseWorkkommittén/specialsök 

Inofficiell specialsökstävling genomförd 27/10. NW1/NW2 den 1 december. Tävlingar varje månad under 

våren. Nytt är att man bara har en klass/tävling. Tidsåtgången blir allt för stor annars. Kurserna i NW är 

mycket dyra – hoppas på egen instruktör. 

k) Mondioring 

5 ekipage som kör lite externt  (varav 1  på SSBK). Beställt hopphinder. Söker instruktör för informationskväll. 

l) IGP 

Gruppen tränar lydnad tisdagar, inte så mycket skydd – hyr figurant – betalar själva. Spår i helgerna. 

m) Övriga rapporter 

Inga 

10) Övriga frågor 

Någon typ av anslagstavla, för alla, efterfrågas. Man vill också snygga till klubbstugan med foton etc. 

11) Mötet avslutas 

Ordförande:     Sekreterare: 

 

Justerare:     Justerare : 


