
Protokoll fört vid medlemsmöte, Sölvesborgs brukshundsklubb  
Datum: 2014-09-09 
Tid: 19:00 
Plats: Klubbstugan 
24 medlemmar närvarande 
 

§ 1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 2 Fastställande av röstlängd 
Medlemmarna beslutar att skjuta upp frågan till en eventuell kvotering. 
 
§ 3 Val av mötets ordförande 
Medlemmarna beslutar att Alf Karlström sitter kvar som ordförande under medlemsmötet. 
 
§ 4Styrelsens anmälan protokollförare 
Styrelsen föreslår Maria Nordstedt, vilket godkändes av medlemmarna. 
 
§ 5 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
Medlemmarna väljer Sven Hemmingsson och Stefan Nilsson. 
 
§ 6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
Medlemmarna menar att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 
 
§ 7 Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 
§ 8 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
§ 9 Information från styrelsen 

- Styrelsen förvaltar läget. Upplever att klubben är positiv och engagerad. 
- Samarbete med Mackes Zoo & fritid. Alf Karlström och Johanna Svensson från 

Sölvesborgs Hundcenter har varit i zoobutiken för att prata om problemlösning och 
rehabilitering/förebyggande arbete.  

- Hemsidan är äntligen på gång. En utbildning skall ges till de som har behörighet att 
uppdatera hemsidan. 

- Lillstugan är nu iordningsställd och klar för uthyrning. 
- Brandskyddet i klubbstugan skall ses över och kompletteras om så krävs. 
- Just nu undersöks kostnad för inköp av hjärtstartare till brukshundklubben. 
- Medlemsavgiften ingår numer vid valpkurs. För de som betalt sin medlemsavgift i 

samband med kurs så dras motsvarande summa av vid nästa kurs under året. 
- Sölvesborgs hundungdom ansvarar för agility-kurserna och anmälan sker till Anna 

Strandberg. 
 
§ 10 Ekonomisk rapport 
Samarbete med Riesen i Syd och HU samt sponsorer är de pengar som vi går plus. Klubben 
inväntar pengar för fakturering av uthyrning O-ringen samt ytterligare sponsorer så den 
ekonomiska situationen anses god. 
 
§ 11 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper 
Rallylydnadssektorn: Funktionärer sökes till kommande tävling 27 september. Rallykurs kan 
annonseras ut om instruktör samt datum bestäms.  



Tävlingskommittéen: Lydnadsklass 1 och 2 kommer överlåtas till HU from nu då 
anmälningsantalet varit lågt. Spårtävling 13-14 september. IPO NS anordnas 4-5 oktober. 
Kort information om tävlingen.  
 
Stuga och kök: O-ringen hyrdes appellplanerna för parkering. Drygt 1000 bilar parkerade här 
men vädret var bra och planerna var i lika gott skick som innan redan en vecka efter 
tävlingen. Förråd är på gång bak lillstugan. Golvet ska gjutas. Städdagen flyttas till 25 
september kl 17:00. Ny städlista presenteras. Viktigt att stolarna sätts på borden from v. 38 
så det är lätt att komma åt och städa i föreläsningssalen. Eventuellt bona golven med 
maskin, kostnad undersöks. 
 
Sponsorgruppen: En del fakturor på väg ut. Fler tips på lämpliga sponsorer sökes.  
 
Utbildningskommittén: En valpkurs startar nu och en fortsättningskurs kommer i september. 
Fler instruktörer sökes, kontakta Ida Lilja om detta. 
 
Tjänstehundssektorn: En kurs för åtta hundar är godkänd för år 2015. Dessa hundar blir 
troligtvis inte utplacerade omgående men då flera hundar väntas pensioneras längre fram så 
kommer det att bli platser lediga framöver. 
 
RUS: Två inplanerade mh-helger. 
 
Hundungdom: Kursstart 8/9 för tre kurser. Anordnar lydnadstävling 11 oktober. 
 
Festkommittéen: En höstfest planeras. 
 
 § 12 Övriga frågor 
Medlemmarna önskar öppen träning i Sölvesborgs Hundcenters hall. Maria bokar in en 
tisdag i december, två i januari och en i februari till att börja med. 
 
Information om IPO-VM som anordnas i Malmö i helgen. 
 
§ 13 Mötets avslutning 
Ordförande Alf Karlström tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordförande Alf Karlström   Protokollsekreterare Maria Nordstedt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Justeringsperson Sven Hemmingssson   Justeringsperson Stefan Nilsson 


