
Protokoll  
 

        Protokoll fört vid medlemsmöte 2019-12-04 
 
 
§1 Mötets öppnande 

Mötesordförande Monica Olsson förklarar mötet öppnat 
 
§2       Fastställande av röstlängd 
           Röstlängden fastställdes 
 
§3       Val av protokolljusterare 
           Till protokolljusterare valdes Emelie Fridh och Pia Nilsson 
 
§4        Val av mötesordförande och styrelsens val av sekreterare 
            Till mötesordförande valdes Monica Olsson och till sekreterare valdes Emma  
            Gustavsson 
 
§5        Fastställande av dagordning 

 Dagordningen godkändes 
 
§6 Kassarapport 

Kassör Yvonne Öhman redovisade aktuellt saldo: 123 001 kr på banken och  
           1014 kr i handkassan 
 
§7 Uppföljning medlemsmöte 190612 

Styrelsen informerar om hur de jobbat vidare med punkterna som kom upp på  
           förra medlemsmötets brainstorming. Förslag på att ordna en ny träff för  
           brainstorm med styrelsen och andra intresserade. 

 
§8 Hundens dag 

Diskussion kring upplägget på Hundens Dag; KM bör ligga vid annat tillfälle,  
           mera aktiviteter för besökarna tex tipspromenad, datum, mer komprimerat  
           schema. Hundens-Dag-Gruppen jobbar vidare med utvärdering för 2019 och  
           inför Hundens Dag 2020. 



§9       Träningshall 
           Emelie Fridh informerar om hur gruppen har jobbat vidare mot en  
           träningshall. De har kollat upp lediga lokaler med kommunen, håller på att  
           kolla på priser och möjligheter kring att leasa en tälthall. 
  
           Belysningen på träningsplanen är mycket dålig, förslag på en lyktstolpe mitt  
           på planen, värmen på toaletterna fungerar inte. Felicia Samuelsson kontaktar  
           Per Samuelsson angående detta. 

 
§10 SBKs värdegrund 

Monica Olsson informerar kring SBKs organisation och uppbyggnad, på SBKs  
hemsida man kan hitta mycket information och där kan man även läsa  
om deras värdegrund. 
 

§11 Övriga ärenden 
           Pia Nilsson informerar: Distriktets tävlingskommite, lista över vilande domare,  
           tävlingsledare osv finns nu tillgänglig. Numera är det uppdelat på bruks och 
           lydnad. 
           Yvonne Öhman informerar om att Distriktet har årsmöte 15/3. 
           Medlemsavgiften oförändrad 2020. 
           Hemsidan - ansvarig saknas from årsmötet, hemsidans innehåll bör  
           diskuteras 
           Väggalmanacka till klubbstugan 2020 - Pia Nilsson ordnar med den 
 
           Arbetsmyrepriset 2019 tilldelas: 
           Helen Hall, Emelie Lindblom och Riina Riskilä 
 
§12 Mötets avslutande 

Mötesordförande  Monica Olsson avslutar dagens möte 
 
Justeras:  
 
 
…………………………………………. ………………………………………. 
Monica Olsson                       Emma Gustavsson 
Mötesordförande Sekreterare 
 
 
 
……………………………………………               ……………………………………….. 
Emelie Fridh                                                        Pia Nilsson 
Justerare                                                             Justerare 



 
 
 


