
 
Protokoll medlemsmöte nr 2  
onsdag 18 augusti 2021 kl.19:30  
 
Närvarande: se bilaga 1 
 
1) Mötet öppnas – Maria öppnar mötet 19.33 
 
2) Val av ordförande att leda mötet – Maria Gabrielsson 
 
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 – Kristina Svanfeldt och Therese Broberg 
 
7) Ekonomisk rapport – Vi har, trots att verksamheten har varit låg under året, en god 
ekonomi. Vi hoppas på mer intäkter när kurs och tävlingsverksamheten kommer igång igen.  
a) verifikationslista – se bilaga 2 
b) resultat och balansrapport – se bilaga 3 
 
8) Rapporter från sektorer och kommittéer 

a) Hundägarutbildningssektorn/HUS 
Hög efterfrågan på valpkurser, en är planerad men fler är på gång. Finns även 
intresse från medlemmarna om andra typer av kurser, mer kurser är på gång under 
hösten. Det planeras att skapas kortare temakurser.  

b) Bruks/Lydnadskommittén 
Tre officiella tävlingar på gång under hösten. 

c) Agilitykommittén 
Haft 2 tävlingar under sommaren. En kombinerad nybörar/fortsättningskurs startar 
imorgon. 

d) Rallylydnadskommittén 
Tävling den 12/9, mästarklass. KM den 9/10. Planerar för en kvällstävling i juni 2022. 
Generellt svårt för många klubbar att få tag på domare till tävlingarna.  

e) Specialsök- och Nosework kommittén  
Kurser i specialsök och nosework kommer under hösten. KM i specialsök och NW 
den 10/10 

f) Mondioring 
Sommaruppehåll, inget att rapportera.  

g) IGP 
h) Anläggningen 
i) Arbetet med att få upp ny belysning fortsätter. Gräsklipparen har gått sönder, en rem 

som gått av. Håkan Sundkvist ska laga den. Viktigt att man spolar rent under 
gräsklipparen efter varje gång man har klippt.  

j) Kökskommittén 
Vilande, Kerstin hjälper till med inköp men det är upp till varje kommitté att bemanna 
köket under aktiviteter.  

k) Hemsidan/ PR-info 
Elin önskar få in mer info från kommittérna för att kunna hålla hemsidan mer levande. 
Om någon är intresserad får man gärna hjälpa till med hemsidan.  

 
10) Övriga frågor 



a) Fixardag – den 2/10 planerar vi att samlas och göra det fint på klubben. I anslutning till 
fixardagen kommer vi bjuda in till en föreläsning om hundens mentalitet. Föreläsare är 
Thomas Gutenlöv. Deltar man i fixardagen går man gratis, kommer man bara till 
föreläsningen betalar man en liten summa.  
 
b) 80års firande av klubben – den 4/12 planerar vi en fest för att fira att klubben fyller 80år. 
Vill man vara med i festkommittén går det bra att höra av sig till styrelsen. Mer info om 
festligheterna kommer.  
 
c) Hundens vecka – studiefrämjandet kommer arrangera hundens vecka under v37 men vi 
har valt att inte delta i detta. Istället planerar vi en prova på dag där vi visare upp de olika 
grenarna som finns inom klubben.  
 
11) Mötet avslutas – Maria avslutar mötet 19.58 
 

 

______________________________________ ___________________________________ 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

_______________________________________ ___________________________________ 

Justerare    Justerare 


