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Medlemsmöte 
Datum: 2021-10-16 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 
 

Delges: Anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 
2) Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes och justerades.  
 

3) Val av mötesordförande samt styrelsen val av mötessekreterare 

Beslöt mötet att välja Lars Persson till mötesordförande och styrelsens förslag till 
mötessekreterare Hanna Hansson.   
 

4) Val av justerare tillika rösträknare 

Beslöt mötet att välja Patrik Gustafsson och Carina Duholm till rösträknare att tillika justera  
 dagens protokoll.  

 

5) Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Dagens medlemsmöte har utlysts genom inbjudan via mail och annonserats på hemsidan. 

Mötesdeltagarna var eniga i att dagens möte blivit stadgeenligt utlyst. 

 

6) Fastställande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen fastställdes efter tillägg under 8) Rapport och punkt I) Läger. 

 

7) Genomgång av föregående protokoll 

Årsmötesprotokoll läggs till handling. Inga synpunkter. 
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8) Rapporter 
a) Ordförande 

Gemenskap är det viktigaste för klubben. Styrelsen jobbar för en skoj och omtänksam 
klubb där alla får vara med. Vi pratar sak och inte person.  

 
b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Se bilaga. 

 
c) Utbildning 

2 kurser i höst. 1 valp och 1 appell.  
 

d) Tävling 
Nästa tävling 30-31/10 2021: Appellspår 13 st anmälda skydd 12 st anmälda. 
Lydnadstävling utförd i augusti. 
Tävlingssekreterare 3 st ska på fortbildning. 
Vissa lördagar har klubben träning på militär mark, datum då vi har tillträde anslås på 
anslagstavlan. 
Tävlingskommittén har köpt in nytt material till tävling. 
Tävlingar sökta till 2022. Träningsmark ska med sökas. 
Jubileumstävling 25/12 eller 26/12. 

 
e) Fastighet och Underhåll 

Planerna är klippta. 2 Nyckelskåp är uppsatta. Gavel ska plåtkläs under hösten.  
Röjardag på klubben lördag 23/10 kl 10.00  
Lista på städ produkter som behöver skrivs ner och skickar till ordförande. 

 
f) Kök 

Inget nytt. Planerar för julbord.  
 

g) Fest och omvårdnad 
Datum för julfest 11/12. Datum och vad som ska hända vid 70-årsjubileum diskuteras 
vidare under vintern. Förslag från medlemmar tas tacksamt emot. 

 
h) It och PR 

Instagramsida startad, HH håller i den. Skicka gärna bilder till HH som kan lägga upp på 
instagram. Hemsidan ska rensas och uppdateras. 
 

i)  Läger 
Lägerverksamhet nästa år. Spår, specialsök, Bruks, IGP. Datum läggs upp på hemsidan. 
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9) Övriga frågor 

a) Betalda instruktörer 

Vi har svårt att få instruktörer att hålla kurs och för att få fler kurser i klubbens regi har 

diskussion på styrelsemöte varit om vi ska köpa in instruktörer. Instruktörsavtal tas 

fram för att kunna ha fler kurser. Klubben 50 % instruktören 50 %. För att hålla kurs 

måste man vara medlem i klubben. Hur det ska fungera skattemässigt hanteras genom 

beskrivning i avtalet. 

Anmälan ska fortsättningsvis likt innan ske genom klubben och fördelas sen mellan 

instruktör och klubben. 

 

b) Championat- och Brukschampionatringar 

För att stipulera att vi är ute och tävlar inom klubben så ska de grenar inom SBK 

championat generera ringar. Uttryckt från medlem att de tycker att det är ett bra 

förslag för att fler ska vilja tävla. Man ska tävla för klubben i samtliga klasser för att 

kunna bli berättigad ring. Följer SKKs regler för Championat. Följande grenar ingår: 

bruks, lydnad, rallylydnad, räddning (IPO-R), dragprov eller IGP-FH. 

 

10) Nästa möte 

Nästa möte är Årsmöte. Kallelse skickas ut. 

 

11) Mötets avslutande 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse. 
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Justering: 

 

 

Ordförande Lars Persson   Sekreterare Hanna Hansson 

 

 

Justerare Carina Duholm   Justerare Patrik Gustafsson  

 


