
Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb  
Datum: 2018-10-03 
Tid: 19:00 
Plats: Klubbstugan 
25 personer närvarade 
 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av röstlängd. 
Enhälligt beslut om att avvakta i frågan till (om) votering blir aktuell. 
 
§3 Val av mötesordförande. 
Frida Elofsson  valdes till mötesordförande. 
 
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare. 
Ingrid Lundh anmäls som protokollförare. 
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare. 
Alf Karlström och Anders Brorsson väljs till justeringspersoner. 
 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna. 
Inga sådana var närvarande. 
 
§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 
Medlemmarna är eniga om att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp av hemsida, facebook 
och information på anslagstavla i och utanför klubbstugan. 
 
§8 Fastställande av dagordningen. 
Dagordning godkändes. 
 
§9 Information från styrelsen 
Frida E informerar om styrelsens arbete, t ex att träningshelg är genomförd. Del av appellplanen har 
under sommaren varit uthyrd till Ridskolan. Ny dator är inköpt. 
 
§10 Ekonomisk rapport  
Frida E går igenom preliminär balans och resultatrapport. Förtydligar att det på kontot avsatt för 
hallbygge finns 300.000kr. Intäkterna har i år blivit stora eftersom många kurser har avhållits och flera 
tävlingar i klubbens regi är genomförda. Alf K informerar om att SM gick med vinst och att man 
diskuterar i distriktet hur pengarna kan fördelas.  

 
§11 Rapporter från sektorer, komittéer/arbetsgrupper 
Rally Tre tävlingar är genomförda, januari, september och oktober. Flera träningsgrupper och kurser 
är på gång. 2019 tävlingar är inlagda, en tävling mindre än vanligt. Ingen tävling i januari.  
Tävling. Regelrevidering Bruks på klubben 23 oktober. En tävling kvar att genomföra i klubben AKL 
spår och sök 3/11. Tävlingar för 2019; 6/4 EKL spår, EKL sök, 21/9 AKl, 22/9 LKL och HKL spår. 
Funktionärer efterlyses.  
Stuga/kök Sven berättar om att det ska genomföras en Fixardag 13 oktober, vanliga saker ska göras 
som t ex att putsa fönster, färdigställa altan och byta fönster. Det kommer att sättas upp en lista med 
saker att göra. Kan man inte på fixardagen finns möjlighet att utföra arbete vid annat tillfälle. Ny 
städlista annonserad.  



RUS Bertil berättar om att flera MH är genomförda och ytterligare ett MH  planeras 20-21/10, 
tillsättning av funktionärer är på gång.  
Utbildning Anna berättar om genomförda kurser valpkurser och nybörjarkurser. Kurser på gång är 
brukslydnadskurs, fortsättningskurs lydnad med inriktning startklass samt kurser i Rallylydnad. 
Klubben håller många kurser och det är stor belastning på några få personer. All hjälp välkomnas, det 
krävs inte behörighet för att vara medhjälpare men det är till stor hjälp för klubben. I vinter kommer 
det att genomföras en valpinstruktörutbildning samt MH-funktionärutbildning. Det ger ett stort 
hundkunande att delta på dessa instruktörutbildningar. 
Tjänstehund Sven informerar om att det inte ska genomföras någon kurs i Blekinge i år. Bertil 
berättar om SM för tjänstehund, Sven H fick brons på patrull SM.  
Hemsida Uppdateras med jämna mellanrum. Tips att fylla på hemsidan med bilder på olika ekipage 
som har erhållit championat. Fototävling är på gång eftersom vi behöver lite foto att pryda hemsidan 
med, tävlingen är förlängd till 1 november. Många bilder på hund efterfrågas, bilder skickas till 
webmaster@solvesborgsbrukhundklubb.se. 
HU  Inga representanter från HU på mötet. Agilitytävling med många startande genomförd. Agility 
kurs på gång både nybörjare och fortsättning.  
Festkommittén Maria N berättar att det inte  blir något julbord  men någon form av julfest är under 
planering.    
Studiefrämjandet Roger berättar om att vi har många kurser på gång där det ska in med listor till 
Studiefrämjandet.  
Sponsor/tävling. Roger har jobbat hårt med sponsring av priser till tävlingar samt har Valje rökeri 
sponsrat med mat till träningshelgen.  
 
§12 Dressyrhall 

a) Beslutad hall eller alternativ? Tidigare beslut på lån på 700.000kr, besparade pengar och 
sponsring kommer inte ekonomiskt att räcka bland annat pga att euron har ökat. Man har tittat 
på flera olika alternativ till hallbygge men inget annat alternativ verkar vara bättre. Flera olika 
hallar är på gång i närheten att byggas.  
Alternativ är att bygga en mindre hall som ekonomiskt ryms inom budget, med ett lån på  
400.000kr. En hall som skulle kunna förlängas i framtiden. Kommitténs förslag är att bygga 
denna mindre hall. En hall som skulle kunna stå klart till vintern, storlek 33,5m  20m.·   
Första förslaget gäller den stora hallen, ett enhälligt beslut för nej.  
Andra förslaget gäller beslutet gäller ett beslut om den mindre hallen, det är ett 
majoritetsbeslut för mindre hall. Ideér om sponsring välkomnas kontakta då 
dressyrhallkommittén. 

 
§13 Information angående byte av kod till stugan. 
Ny kod är på gång, vid byte av kod kommer alla som har nycklar att få kvittera ut den nya  
koden och uppdatera avtal för nyckeln.  
 
§14 Övriga frågor 
Maria påminner om agility VM Kristianstad som börjar i morgon. Maria påminner om klädbeställning, 
maila Maria eller anteckna på klubben senast söndag.  
 
§15 Mötets avslutning 
 
Ordförande Frida Elofsson  tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet. 
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