
Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundklubb

Datum: 2013-05-07

Tid: 19:00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: 25 personer

§1Mötets öppnande

Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att uppskjuta fastställandet av röstlängden, samt att den endast
ska fastställas om votering kommer till stånd.

§3 Val av mötesordförande
Sittande Alf Karlström väljs som mötesordförande

§4 Val av två justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande 
justera protokollet
Mötet beslutade att välja Roger Nilsson och Jerker Jeppsson till
justeringspersoner – tillika rösträknare – att jämte mötesordförande justera
protokollet.

§5 Fråga om stadgeenligt utlyst
Mötet beslutade att förklara klubbmötet stadgeenligt utlyst.

§6 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes med tillägg under punkt 10, Jubileumsfest och avtal med RIS.

§7 Information från styrelsen
Utbildning: Karins hundtjänst har sagt upp avtalet med klubben och vi måste se över hur 
kurserna ska bedrivas i framtiden, det gäller framför allt allmän hundägarutbildning. På 
senaste aktivitetsmötet startade en resursinventering för att se vilket intresse och vilken 
kompetens klubben har för att driva dessa kurser. Resursinventeringen fortsätter och alla 
intresserade uppmanas att kontakta Alf Karlström snarast. Det finns olika idéer om hur 
klubben kan bedriva kurser, styrelsen får i uppdrag att tillsammans med kommittéer komma 
med förslag.

Hemsidan: Tyvärr har vår webmaster Bo blivit sjuk och en ersättare som tar hand om 
hemsidan måste utses. Emelie Brandt visar intresse.



Ombyggnad: Ombyggnad av sekretariatet är påbörjad. Kommande projekt är att bygga om 
”lillstugan”, sätta upp spegel på appellplanen och planera för ev ombyggnad i köket. 
Mötet diskuterar placering av hundungdoms pärmar, det finns önskemål om att förvara dem i 
”låsta rummet”, önskemålet ska tillgodoses. Mötet diskuterar även att förvara MH-material 
och verktyg i förrådet vid ”lillstugan”, samt att Rallylydnads och Lydnads material ska 
förvaras i förrådet vid klubbstugan. 

Distriktsmötets kongresshandlingar: Alf Karlström redogjorde för styrelsens synpunkter av 
dessa, synpunkterna framfördes av klubbens representant Ida Lilja vid distriktsmötet. 

§8 Ekonomisk rapport samt förslag rev. budget
Alf Karlström redogjorde för den reviderade budgeten, bil 1, det framkom bl a att en lotteri 
kommitté behöver tillsättas. Mötet godkänner den nya budgeten och ger styrelsen mandat att 
arbeta efter de nya målen. Mötet för diskussioner om reseersättning/uppvaktning av SM-
deltagare, det framkom förslag att reseersättning omvandlas till uppvaktning med PR-syfte.

Bengt Johnsson redogjorde för resultatrapport, bil 2 och balansrapport, bil 3. 
Mötet för diskussioner om matbiljetter i samband med servering till medverkande vid 
tävlingar. Detta för att köket lättare ska kunna räkna ihop hur många som serverats.

§9 Rapporter från kommittéer
RUS: Det planeras för MH under två helger i sommar 13-14/7 och 27-28/7 samt en i höst i 
början av oktober.

Utbildning: 4 allmänlydnadkurser är avslutade och en pågår. I nuläget är det 4 st som står i kö 
för valpkurs.

Studiefrämjandet: Det är viktigt att lämna listor på träningsgrupper till Bertil Hemmingsson. 
Listorna finns sen i köket, kom ihåg att sätta streck när ni tränar. 

Tävling: Förslag för 2014
12/4 Ekl spår
25/4 Akl spår och sök
26/4 Rally alla klasser
3/5 Patrull Lkl + Hkl…. Ev flyttas fram
31/5 Sök Lkl + Hkl, kväll
13/9 Spår Lkl + Hkl
27/9 Rally alla klasser
5-6/10 IPO NS sök och skydd



(26/6 Lydn klass 1 + 2, kväll)
Ev Rallytävling i januari inomhus, Snapphanarnas ridhus.
Tävlingsledare, tävlingssekreterare och andra medverkande till tävlingar uppmanas att 
kontakta Jerker Jeppson och visa sitt intresse för att hjälpa till vid tävlingarna. Tävlings 
kommittéen ansöker bara om tävlingar där bemanningen är klar.
2 tävlingsledare kommer att examineras vid söktävlingen i maj. Ytterligare 3 tävlingsledare 
kommer att påbörja utbildning. 
Tävlingskommittéen kommer att skicka två personer till distriktets planeringsmöte inför 2014. 
Nästa möte inom tävlingskommittén kommer att bli i juni. Frågor? Maila Jerker Jeppsson.
Angående kommande söktävling 25/5 är det hittills 25 st anmälda, alla intresserade av att 
hjälpa till uppmanas att maila Alf  Karlström. 

Tjänstehund: Två, Ida Lilja och Eddie Strandberg, har godkänts vid certprov, certprovs 
utbildning fortsätter till hösten. Sven Hemmingsson är klar för SM.

Rallylydnad: Två kurser pågår, en tävling är genomförd. Rally har visats för kursdeltagare.  I 
sommar planeras för Rally på Killebom, både uppvisning i Järnvägsparken och deltagande i 
karnevalståget. Rally uttrycker önskemål om att göra PR i detta sammanhang, ev trycka upp t-
shirts. Det kommer att sättas upp listor i klubbstugan där man kan anmäla intresse för 
medverkan i Killebom aktiviteter.

Som det ser ut nu finns det två ekipage klara för SM, Carina Engkvist och Marie Kinder.

PR, info och sponsring: Det finns framtagna avtal för sponsring som ligger mellan 500kr och 
5000kr. Alla uppmanas att hjälpa till med sponsorer. Hittills finns avtal tecknade för 28000kr. 
Tävlingspriser ska så långt som möjligt sponsras. Det kommer att sättas upp en tavla på 
klubben där aktuella sponsorer kan sätta upp sina dekaler. 

Aktivitetsgruppen: Pelle Josefsson, veterinär, kommer och föreläser om fästingar och 
fästingmedel 21/5. Memea Mohlin kommer och föreläser 15-16/6 kostnad 200kr för fika, i 
övrigt sponsrar Sveland, mer info kommer senare. Vi kommer att medverka på Killebom. Det 
planeras för träningshelg i augusti, tidigare förslag om datum behöver ev revideras. 

Stuga/kök: Sven Hemmingsson redogjorde för förslag ang att koppla på tryckledning, detta 
kommer inte att genomföras före vintern och det kommer att sponsras av Sbg Energi. Många 
deltog i fixarkvällen och mycket blev gjort i stugan men löven kunde inte räfsas pga blåst. Det 
finns lite kvar att göra om någon vill. Gräset kommer att klippas innan söktävlingen i maj. 
Tävlingsansvariga uppmanas att se över att kaninhål fylls igen. Förslag lyfts om att minska på 
kostnader för sophämtning genom att källsortera. I och med att avtalet med Karins hundtjänst 
upphör, upphör även städningen.



HU: Uppvisning 1 maj i Bromölla var ett uppskattat inslag. Deltagandet i Föreningsmässan på 
Slottslängorna var inte lika lyckat, det var inte många besökande. Hundungdom har kurser på 
gång. 

§ 10 Eventuella övriga frågor, jubileumsfest och avtal med RIS.
Jubileumsfest: Utsedd kommitté hoppar av, det finns inget intresse från mötet att ta på sig 
uppdraget. 

Samarbetsavtal med RIS: Aktuellt markområde ska ritas in på karta som visar vad Sbg BK har 
tillträde till. RIS bekostar uppsättning av belysning och el-stolpar för husvagnsuppställning. 
RIS kommer att betala ett arvode/år för denna plats.

Information: Det kommer att genomföras IPO-figurant utbildning på klubben i helgen. Anders 
Brorsson informerar om planer för Agility och Lydnads SM 2015 i Karlshamn. Han berättar 
också om Patrik Karlsson som kom på 4:e plats i VM för belgiska hundar, mötet diskuterar att 
vi borde uppvakta honom på något sätt.

Mötet diskutera avgift för de som ställer upp husvagn på klubben och använder klubbens 
faciliteter, hittills fungerar det så att man betalar vad man vill (50:- /dygn) och lägger i 
kaffekassan. Vi avvaktar förändringar till husvagnsuppställningsbygget är klart. 

§17 Mötets avslutning
Alf Karlström tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Mötets ordförande  Sekreterare
Alf Karlström             Ingrid Lundh



Justeringsperson Justeringsperson
Roger Nilsson Jerker Jeppsson


