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Medlemsmöte 
Datum: 2022-05-18 
Plats: Klubbstugan Gälltofta 
 

Delges: Anslås i klubbstugan samt på hemsidan. 

 

 

1) Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2) Fastställande av röstlängd 

Fastställande av röstlängd 25 st. 

3) Val av mötesordförande samt styrelsen val av mötessekreterare 

Lars Persson, mötesordförande och Hanna Hansson, mötessekreterare.  

4) Val av justerare tillika rösträknare 

Arne Sahlin och Michael Hansson. 

5) Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja. 

6) Fastställande av dagordning 

Godkänd dagordning. 
 

7) Genomgång av föregående protokoll 

Årsmötesprotokoll läggs till handling. 

8) Rapporter 
a) Ordförande 

Har fått bidrag från SBK att samverka tillsammans med Åhus Brukshundsklubb. 
Bidraget ska användas för att tillsammans anordna kurser, läger, föreläsningar mm. 
Ordförande har deltagit på distriktsmöte. Det kommer att ske utbildning tillsammans 
med styrelsen genom SBK.  

 
b) Kassör 

Genomgång av ekonomisk redovisning. Se bilaga.  
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c) Utbildning 
5 st kurser under våren med 35 st hundar. 
Höstens kurser har börjat att planeras.  
 

d) Tävling 
Ett par tävlingar under våren. Bra feedback. 
Möte gällande 2023 års tävlingar. 
Ansökt om IGP tävling till hösten. Är upplagd på SBK tävling. 
Söktävling är borttagen från påskhelgen nästa år pga att det varit för lite anmälda. 
Samordning gällande tävlingar är önskvärt så att det inte krockar med andra klubbar. 
Fråga gällande rapporttävling påskhelg, inget som är planerat. 

 
e) Fastighet och Underhåll 

Klippt gräs på appellplan. Fixardag 22/10   

 
f) Kök, Fest och omvårdnad 

Datum för jubileum 3/9. Inbjudan skickas ut.  

 
g)  Läger 

Fullt på alla läger förutom Specialsök där det finns ett få platser kvar. Klubben är 
uthyrd till Kennelläger under v.28 och v.29 (Tors-sön). Öppet läger i IGP ska anordnas i 
höst. 
 

h) IT/PR 
Uppdatering av hemsidan sköts bra och är aktuell. 

 
i) IGP 

Bra start på klubben. Känner sig välkomna och tycker att det fungerar bra. Det är 9 st 
ekipage som ska tävla bara i helgen. 2 träningsläger i vår och ett ska även anordnas i 
höst.  

 
9) Övriga frågor 

a) Användning av träningsmarker 

Förslag att skapa en privat Facebook i Kristianstad brukshundsklubbs grupp där 
information gällande spårmark och anmälan om man ska vara med och spåra. Vi 
provar och ser om det fungerar. 
 

i. Bonden ska slå marken v.21 och så länge strängarna ligger där så spårar vi inte.  

ii. IGP har förtur till träningsmarker på söndagar när de har träning. 
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10) Nästa möte 

Medlemsmöte 22/10 tillsammans med fixardag och middag på kvällen. Kallelse skickas 
ut till medlemmar. 
 

11) Mötets avslutande 

Ordförande avslutar möte och tackar för deltagandet. 

 

 

 

Mötesordförande, Lars Persson 

 

 

Mötessekreterare, Hanna Hansson 

 

 

Justerare, Michael Hansson 

 

 

Justerare, Arne Sahlin 

 

 

 


