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Protokoll medlemsmöte nr 1  
Måndag 17 maj 2021 kl 19.30  
Digitalt via zoom 
 
Närvarande: 
Cecilia Mårtensson 
Linda Penttilä 
Kerstin Ek 
Håkan Sjödin 
Elin Näslund 
Kristina Svanfeldt 
Annika Carlsson 
Marie Lousie Wesslén 
Håkan Leiborn 
Christel Leiborn 
PO Andersson 
Anette Björkman Bergström 
Micke Hjort 
Sylvia Lindqvist 
Michaela Jansson 
 
1) Mötet öppnas 
 
2) Val av ordförande att leda mötet – Håkan Sjödin 
 
3) Val av sekreterare för medlemsmötet – Elin Näslund 
 
4) Mötets behöriga utlysning – mötet anses behörigt utlyst 
 
5) Fastställande av dagordningen – dagordningen fastställdes. 
 
6) Val av 2 justerare, tillika rösträknare – Micke Hjort och Marie Louise Wesslén 
 
7) Ekonomisk rapport – se bilaga 1.  
 
8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 
Alla kurserna som ligger ute är fullbokade, stort tryck på valpkurser. Flera kurser 
planeras.  

b) Rasutvecklingssektorn/MH 
Vilande 

c) Bruks/Lydnadskommittén 
Tävlingar är inställda pga corona. Väntar på besked från SBK om när 
tävlingsverksamheten får starta upp igen.  

d) Agilitykommittén 
Alla hinder är framtagna ur containern. Byggs olika banor då medlemmar deltar i 
onlinetävlingar.  

e) Rallylydnadskommittén 
Banträning den 1/5 för avancerad- och mästarklass. Planerar en till dag för 
nybörjarklass. Cupen i höst är inställd, blir tävling men ingen cup. Träningsgruppen 
för avancerad klass tränar vidare på torsdagar.  

f) Specialsök- och Nosework kommittén  
Prov i specialsöks i klass 1 och klass 2 har genomförts. Nytt prov i klass 1 den 25/5 
på Jursta.  
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g) Mondioring 
Bygger vidare på sin plan, ska bygga en palissad. Tisdagsträningarna är igång. 
Planerar för en uppvisningsdag i höst.  

h) IGP 
Flyttat bruksstegen för att kunna göra en tillräckligt stor plan för IGP tävlingar. 
Planerar för en tävling på klubben den 18/9. Tränar vidare på tisdagar. Läger på 
klubben helgen som kommer. 

i) Anläggningen 
Städ/fixardag den 15/5, det har rensats ogräs, städats ur skräp ur ladan, röjts gräs 
längs kanterna på stora planen och målats fasad. Det kommer sättas upp en att göra 
lista i klubbstugan så alla medlemmar kan hjälpas åt att fixa året runt, inte bara på 
städ/fixardagar då uppslutningen till dessa inte är så stor.  

j) Kökskommittén 
Köket har fortfarande inte mycket aktivitet då det inte är några tävlingar. Fika får 
köpas när man är uppe och tränar eller på kurs men ingen större servering görs just 
nu.  

k) Hemsidan/ PR-info 
Hemsidan ska uppdateras med protokoll från möten samt ett schema för 
gräsklippning och städ av klubbstugan.  

 
10) Övriga frågor 

a) Studiefrämjandet – frågan har kommit upp om vi ska fortsätta samarbetet med 
studiefrämjandet. Efter att Studiefrämjandet blivit utsatta för omfattande bedrägerier 
har de omorganiserat sin verksamhet och ändrats sitt arbete i hur de stöttar de 
klubbar/föreningar som samarbetar med dem. För vår del innebär det att 
Studiefrämjandet kommer vara mer involverade i planeringsstadiet av kurser. Vi 
kommer inte längre få utbetalda pengar som ersättning när vi rapporterar in kurser 
och träningsgrupper. Varje rapporterad aktivitet kommer istället generar en pott med 
pengar som vi nästkommande verksamhetsår kan nyttja till tex. köp av böcker, 
lokalhyra, föreläsare mm.  

 
Efter diskussion tillsammans med medlemmarna på medlemsmötet så beslutar vi att 
träningsgrupper ej längre behöver rapportera in till studiefrämjandet men vi fortsätter att 
rapportera in kursverksamheten.  

 
11) Mötet avslutas – Håkan tackar för intresset och avslutar mötet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


