
Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb 
2015
Datum: 2015-10-06

Tid: 19:00

Plats: Klubbstugan

21 personer närvarade

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström 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.
Alf Karlström valdes till mötesordförande.

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare.
Tarja Hosio anmäls som protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 
mötesordföranden ska justera protokollet.
Johny Håkansson och Krister Henningsson 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, information på anslagstavla klubbstugan, medlemsmöten 
etcetera.

§8 Fastställande av dagordningen.
Dagordning godkändes med tillägg
14a Åtgärder kaninhål på appellplan 
14b Förvaring av material för rallylydnad
14c Köp av ny frys

§9 Föregående mötesprotokoll
Godkännes och lägges till handlingarna

§10 Information från styrelsen
Alf K redogör kort för styrelsens arbete. Som till stor del innebär att arbetar med att förvalta och ha 
stor koppling till kommittéerna. Informerade även om frågor från SBK centralt ang. samarbete med 



rasklubbar. Vi kan konstatera att Sölvesborgs BK har ett mycket gott samarbete med ett flertal 
rasklubbar även rasklubbar utanför SBKs ansvarsområde.

§11 Ekonomisk rapport
Alf K går igenom preliminär balans och resultatrapport. Kan konstateras att kurserna som ökat p.g.a. 
att flera ställt upp och haft kurs förbättrar vår ekonomi samt ökat medlemsantalet till 215 medlemmar.
Beslutades att slå samman tävlings och RUS konto till ett konto.
Beslutades att slå samman de olika kökskontona på såväl utgifts som intäktssidan samt även lägga in 
godiskontot på detsamma

§12 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper

Rally
Margaretha berättar om tävling som genomförts med 73 deltagare, samt 
att kurs med 6 deltagare avhålls under hösten. 

Tävling
Stefan redogör för årets tävlingar. IPO NS tävling har genomförts med 12 
deltagare i spår, för få anmälda i Skydd o sök för att genomföra. Akl tävling 
i spår kommer att arrangeras 1/11. Träningstävling i brks o lydnad är 
planerad i november. 
Stefan har avlagt domarprov och Anders Brorsson tackar de som var med 
och hjälpte till med domarprovet som genomfördes i Sölvesborg.

Stuga/Kök
Sven berättar om att det inte är något speciellt nytt städningen fungerar 
någorlunda. Grindar kommer att sättas upp för att minska risken att få 
planen sönderkörd av rallykörning. Lekparken kommer att monteras ner 
p.g.a. att den är uppsliten och i dåligt skick, vi kommer att ansöka om 
bidrag från Balkenhausfonden för att anlägga en ny. 

Sponsor
Ingela var inte närvarande så vi avvaktar med rapport till kommande möte. 
Hjälp gärna till med förslag på fler sponsorer och meddela Ingela. 

Utbildning
Valp, nybörjar, brukslydnad, spår och tävlingslydnadskurs är igång. Inga 
ekipage står på kö.

Tjänstehund
Patrullhundskurs pågår med 4 deltagare, 30/10 1/11 genomförs certprov i 
Sölvesborg

RUS
Bertil informerade om att MH genomförs 30/10 och är fullt. Det är ett stort 
intresse för våra MH och hittills i år är 42 hundar beskrivna.



Hemsidan
Tarja redogör för hemsidan, hon uppmanar medlemmar att skicka 
information som man vill att ska synas, t ex tävlingar man deltagit i men 
även andra aktiviteter. Tarja koordinerar hemsida och facebook så att 
samma information ska komma ut. 

Hundungdom
25/10 genomförs en träningstävling i agility i 3 klasser. 18/10 är det 
höstrace och den 15/11 är det en officiell lydnadsklasstävling.  

Festkommitté
Inget nytt att rapportera

§ 13 Motion ang. hinderhöjder/apportvikter inför regelrevidering 2017
Mötet beslutade enhälligt att tillstyrka motionen

§ 14 Övriga frågor

a. Problem med kaninhål på appellplanen
Sven Hemmingsson har varit i kontakt med kommunjägaren och de 
vill inte skjuta av kaninerna utan väntar på att kaninpesten ska 
komma. Sven får i uppdrag att kontakta kommunjägaren igen för det 
är uppenbar risk att någon person eller hund blir skadad. Ett 
alternativ skulle kunna vara att sätta ut fäller. 

      

b. Förvaring av material för rallylydnad
Beslutades att TVn skulle stå i lektionssalen så att rallylydnads utrustningen kan stå i 
inneförrådet.

c. Köp av ny frys
Mötet beslutade att ge Sven H mandat för att köpa in 2st nya frysskåp.

d. Förslag kaffemuggar
Anders Brorsson föreslog att det skulle finnas möjlighet att köpa en mugg med sitt namn på 
och att man skulle betala en engångssumma för en viss tid för kaffet.
Styrelsen och stugkommittén fick i uppgift att se över förslaget och återkomma.

Anders B passade också på tillfället att tacka klubben för SM jackorna som delades ut till SM 
deltagarna.



Bertil Hemmingsson tackade så mycket för uppvaktningen i samband med hans 70 årsdag.

§ 14 Mötets avslutning

Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Johny Håkansson

Justeringsperson Krister Henningsson

Protokollssekreterare Tarja Hosio
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