
Protokoll medlemsmöte 120814 
 

1. Ordföranden Johan Eriksson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerande tillika rösträknare: Mikael och Janne 

3. Mötet ansågs ha blivit stadgeenligt utlyst. 

4. Fastställande av röstlängd sköts upp tills ev. behov uppstår. 

5. Johan Eriksson valdes till ordförande för mötet. Kerstin Hjelm hade av styrelsen utsetts till 

sekreterare. 

6. Dagordningen godkändes. 

7. Agneta redogjorde för det ekonomiska läget. Plusgirot avslutas i dagarna. Utfallet för dagen 

är 41 692,04. Likvida medel totalt 346318,47 varav 650 kr i kassa, 2724,55 på Plusgiro och resten 

på bank. Fordran SM-13 25000:- 

8. Rapporter 

a) serveringskommittén: pengar från överskridande 100 kr i kassalådan ska lämnas i styrelsens låda 

i en plastpåse. Kommittén hade möte igår, man är i stort behov av nya medhjälpare då Elvy måste 

trappa ner av hälsoskäl. Fråga till styrelsen vad som gäller för Gun Engströms arbetstider och 

arbetsuppgifter. 

b) agilitysektorn: har haft möte angående gräsklippning på agilityplanen. Det fungerar inte med 

FAMI-klippningen då hindren är i vägen. Träningsgruppen tar bort hindren på onsdag kväll och 

Mickes kurs sätter fram hindren på torsdag kväll. Alltså ingen agilityträning dagtid torsdagar. Det 

ska finnas hjul till A-hindret och förhoppningsvis fixar Micke också hjul till balansen. Önskas även 

en kärra. DM i agility går i Falkenberg den 23/9. En kurs i höst, med tävlingsinriktning. 

Agilitysektorn kommer att arbeta fram en plan för sektorns fortsatta arbete, en pärm med 

arbetsbeskrivning, kontaktuppgifter mm. 

c) tävlingssektorn: 9/9 appellspår, 30 september elitspår, 13 oktober KM, 27 oktober lydnad, 11 

november sök lkl-ekl, nybörjarekipage söks till Hallandskampen. Arbetsgrupp bör tillsättas inför 

KM, tävlingssektorn bjuder in till ett möte och agility- samt rallysektorn skickar representanter. 

d) rallylydnadssektorn: har haft kvällstävling i nybörjarklass, 22/9 tävling i tre klasser, sektorn har 

en Facebook-sida där träningssugna kan få kontakt. 

e) tjänstehundssektorn: 7 patrullhundsekipage är under utbildning, certprov flyttat till våren 2013. 

Räddning ingen verksamhet. Infokväll tjänstehund planeras under hösten. Information kommer ut 

på klubbarna samt på hemsidor. 

f) stugkommittén: har haft städdagar, staketet är fixat, övrig el står på tur att fixas till ev. inkl. 

elstolpar till husvagn/husbil. Styrelsen har beslutat att vi tar 100 kr/dygn per husvagn/husbil inkl. 

toalett och dusch men inte el. Gun Engström eller Bosse Andrén lämnar ut nyckel. Tillfällig 

uppställning utan dusch och toalett gratis. Bra att informationsskyltar kommit upp. Nästa städdag 6 

och 7 oktober, då även hinderreparationer etc. 

g) hundägarutbildningssektorn: 4 valpträffar i juli, ca 10 valpar per tillfälle. 2 valpkurser, 1 valpkurs 

med bruksinriktning, 1 allmänlydnadskurs och 1 agilitykurs. En intensivkurs i rally nybörjar och ev. 

en intensivkurs i rally fortsättning. Helgkurs i spår. 4-6 intresserade av 

allmänlydnadsinstruktörsutbildning. D-HUS kommer att ha en träff för distriktets SBK-lärare. SBK 

vill helst att de som håller kurser ska vara utbildade, men Falkenberg tillåter även andra som har 

kompetens att hålla kurser. 

 h) rasutvecklingssektorn: en ny A-figge MH (Camilla), 7 MH genomförda, 2 MH kvar i höst, 

MT-banan besiktigad och godkänd, MT planerat till 25 augusti, 2 anmälda = platser  kvar. 

Förslag om infoskyltar för att motverka skadegörelse samt snubbelskydd vid dumpen.  Om bara 2 

anmälda kommer MT att flyttas. 

 i) ordföranden:SM-gruppen har varit på studiebesök på SM 2012 lydnad och agility, man 

 hade monter med många besök. Gruppen ser med tillförsikt fram mot nästa års SM. 45 

 personer har hittills anmält sig att hjälpa till. 

9. Motioner: inga har inkommit. 

10. Övriga frågor: resa på söndagen den 26/8 till Bruks-SM, 13 har betalat, om fler anmäler sig 



blir det 2 bussar annars en buss och en bil. Önskan till styrelsen att få 1000 kr i bidrag till den ena 

bussen, av de pengar som kommer in tack vare lördagsgruppens gröna lista. Förslag att i kommande 

års budget avsätta 1000 kr till ev. resa till Lydnads/agility-SM och 1000 kr till ev. resa till 

Bruks/IPO-SM samt 1000 kr till Tjänstehunds/rallylydnads-SM. Även i år avsätts 1000 kr till 

bussen till Bruks/IPO-SM. 

Fråga om hur det ska fungera med telefonsvararen. Det ska inte gå att lämna meddelanden på 

telefonsvararen, bara få upplysning om vilka personer man kan vända sig till. Gun Engström får i 

uppdrag att fixa detta. 

11. Ordföranden avslutar mötet. 

 

 

Vid protokollet  Justeras   Justeras 

 

 

 

Kerstin Hjelm  Micke Håkansson   Janne Svensson 


