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1. Mötets öppnande: Ordförande Carola Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

2. Val av ordförande: Till ordförande utsågs Carola Carlsson 

3. Av styrelsen utsedd sekreterare: Sylvia Johansson 

4. Val av justerare, tillika rösträknare: Leif Gustavsson och Mona-Stina Hellin valdes 

5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: Svar Ja 

6. Fastställande av röstlängd: Fastställs vid behov 

7. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes utan ändringar 

8. Ekonomi: En förändring har skett efter resultatrapportens utskick och det var att klubben 

köpt 3 värmepumpar för 70000 kr. Det saknas även lite stamboksavgifter. Det kommer även 

att bytas varmvattenberedare samt my dörr till kontoret. 

9. Rapporter: 

Ordförande:  

Angående skyddsträning så pågår nu samtal med berörda och vi hoppas att vi får klart med 

detta inom kort.  

Det har varit ett möte med kommittéerna. 

Föreningsrådet – styrelsen har tagit beslutet att behålla föreningsrådets tjänster 8 timmar i 

veckan under vintern. Så länge vädret tillåter kommer det att bli skötsel av området, byte av 

staketstolpar mm. Blir det kallt och mycket snö finns det en hel del som kan göras inomhus. T 

ex målning av kontoret. 

Då vi inte får till en väl fungerande stugkommitté eftersom de som ingår i den är alltför få, 

har styrelsen tagit på sig lite större saker när det gäller området och stugan. 

Ny ytterdörr är beställd och vi hoppas jobbet blir gjort snart 

Ny varmvattenberedare är installerad eftersom den gamla gjort sitt. I samband med detta 

installerades även en ny fläkt på toaletten. 

Även luftvärmepumpen tackade för sig och vi tog då ett snabbt beslut om att ta in offerter 

och det slutade med att vi i dag har fått klart med installation av tre nya pumpar.  Detta 

hoppas vi att kommer att betyda både lägre elkostnader och bättre inomhusmiljö. Ett 

element på den yttre toaletten är också utbytt. 

Vi har även börjat titta på förråd och förvaring. Kontakt är tagen med kommunen om detta 

och hur vi går tillväga. Det är ju kommunen som äger marken och det måste ansökas om 

bygglov enligt byggnämden.  

För att snygga till inomhus har vi börjat titta lite på nya skåp, vilket också skulle innebära 

bättre förvaring. 

Hundägarutbildningssektorn: 

Studiefrämjandet har varit i kontakt med kommittén om en studiecirkel gällande 

”medlemsmodellen”. Om intresse finns erbjuder de sig att starta upp cirkeln. 

En lydnadskurs pågår. 

Tävlingssektorn: 

 
 

 

 

 

Klubbmästerskap 11 November. KM lydnad Cissi och Valle, KM bruks Cissi och Mini. KM rallylydnad 

Kerstin och Dixi. Hundracet vanns av Bolt. 

Den 2 december är det KM i Nose Work. Just nu är det 14 anmälda.  
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Rasutvecklingssektorn 

Under 2018 har vi genomfört 9 MH och 4 MT. Av dessa var 10 tillfällen arrangerade för 

uppfödare. 

Planering inför 2019 

2 MT bokade av uppfödare är inplanerade. 

2 förfrågningar om MH från uppfödare har inkommit men är inte datumsatta än 

Rallysektorn:  

Inget att rapportera 

Agilitysektorn: 

Ingen närvarande eftersom de har KM under kvällen 

Serveringskommitten: 

Har haft mycket att göra under september månad. Ett flertal MH/MT samt Goldendagen: 

Under oktober ett flertal tävlingar samt KM under november 

Stug och områdeskommitten: 

Har haft en fixardag med ca 13 deltagare En belysningsstolpe är ur funktion. Den är 

bortkopplad eftersom det blir kortslutning och all belysning slocknar. Ska åtgärdas men vi 

måste ha en lift. 

Yttre toan stängd utifrån – låset ät trasigt. 

PR-sektorn: 

Håller på att bearbeta sponsorerna inför 2019. Sponsorhuset håller på en drive för att hjälpa 

föreningar. Mer info kommer. 

10. Motioner: Inga inkomna motioner 

11. Valberedningen.  

Informerade om sitt arbete och ville ha hjälp med tips på lämpliga personer till ev vakanser i 

styrelsen. Det behövs även 2 revisorssuppleanter samt en person till valberedningen 

12. Övriga frågor: 

Det behövs personer som kan tänka sig att bilda en festkommitté: 

Magnus Karlsson informerade lite om vad ”medlemsmodellen” handlar om. 

Diskuterades hur vi ska ha det med förråd och containrar. Bygga nytt eller införskaffa nya 

containrar. För båda alternativen behövs bygglov. 

Medlemsmötet ansåg att styrelsen skulle arbeta vidare med frågan. 

13. Mötets avslutande: Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

Ordförande   Sekreterare 

Carola Carlsson   Sylvia Johansson 

 

 

 

 

Justerare   Justerare 

Leif Gustavsson   Mona-Stina Hallin 



Protokoll från medlemsmöte Falkenbergs Brukshundklubb 2018-11-13 

 
 
 

 


