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Medlemsmöte  
Datum: 2020-10-21 
 
Mötet inleddes med en parentation och tyst minut för vår hedersmedlem Ingemar Nilsson som 
gått bort. 
 

Dagordning: 
 
§ 1: Mötets öppnande 
 Ordförande Rolf Weiffert hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
 
§ 2: Fastställande av röstlängden 
 Beslöt mötet att röstlängden skulle fastställas och justeras vid behov.  
 Totalt fanns 20 närvarande. 
 
§ 3: Val av mötesordförande samt styrelsens val av mötessekreterare 

Beslöt mötet att välja Rolf Weiffert till mötesordförande och styrelsens förslag till 
mötessekreterare Lena Weiffert.   

 
§ 4: Val av justerare tillika rösträknare 

Beslöt mötet att välja Patrik Gustafsson och Catharina Hårsmar  att justera dagens 
protokoll tillika rösträknare. 

 
§ 5: Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Dagens medlemsmöte har utlysts genom inbjudan via mail, klubbens facebooksida, 
samt anslagits i klubbstugan. Mötesdeltagarna var eniga att mötet blivit stadgeenligt 
utlyst. 

 
§ 6: Fastställande av dagordning 
 Den föreslagna dagordningen fastställdes efter tillägg under övriga frågor – Nycklar. 
 
§ 7: Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll var årsmötet. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna. 

  
§ 8: Rapporter 

a) Styrelsen 
Klubben har blivit storstädad av ett städbolag. 
Det är distriktsmöte den 4 november. 

 
b) Valberedning (ny valordning) 

Paul Fältman informerade om den nya valordningen. 
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c) Kassör 
Se bilaga 1 
 

d) Utbildning 
Ordföranden tackade instruktörerna för kurserna som de hållit i år. Det ska startas 
en ny valpkurs om ca 3 veckor. 
Emma Lenell går instruktörsutbildning nu. 
Carina informerade om Dogparkor. 
 

e) Tävling 
Alla tävlingarna som vi skulle arrangerat i påsk och appellklass den 9 maj fick 
ställas in pga pandemin. 
27 september hade vi sök alla klasser. 
Den 26 december arrangerar vi jubileumscupen. 
Patrik har byggt en ny stege och det har inköpts en ny pistol. 

 
f) Fastighet och underhåll 

Gräset klipps kontinuerligt. 
Rören till avloppet har bytts ut. 
Vi ska installera en ny ytterdörr med kodlås. 

 
g) Kök/Fest och omvårdnad 

Det är planerat julbord för instruktörer och funktionärer med respektive den 
5 december. 
Nya soptunnor är inköpta till köket som märks upp ordentligt vad som ska kastas i 
de olika så att det blir rätt. Vi får påpekande att det är fel sorterat och då tömmer 
de inte. 
Det var mkt uppskattat att det serverades mat ute i skogen på söktävlingen. 

 
h) IT och PR 

Hemsidan uppdateras kontinuerligt. 
 

§ 9:  Övriga frågor 
a) Satsning/profilering bruks  

Catharina föredrog ett förslag att profilera mot brukset för att försöka fånga upp 
yngre och intresserade att satsa på bruks, få med dom på lördagsträningarna och 
detta kan pågå ngr år framöver. 
Ev ska det anordnas en träningshelg till sommaren som kommer vara öppen för 
alla intresserade. 
 

b) Nycklar 
Diskussion om beslutet som är tagit i styrelsen 2015 för att få ha nyckel till 
klubbstugan, ska ändras.  
En lösning kan ev vara kodlåset som är tänkt till nya ytterdörren. 
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§ 10: Nästa möte  
 Nästa möte är årsmötet den 20 februari 12:00. 
 
§ 11: Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------   -------------------------------- 
Rolf Weiffert    Lena Weiffert 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
----------------------------   ---------------------------------- 
Patrik Gustafsson   Catharina Hårsmar  
 


