
 
Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb 2016 
Datum: 2016-10-04 
Tid: 19:00 
Plats: Klubbstugan 

29 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. 
Ingrid Lundh anmäls som protokollförare. 
 
§5 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska 
justera protokollet. 
Anna Strandberg och Fia Olofsson väljs till justeringspersoner. 
 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt. 
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. 
 
§9 Föregående mötesprotokoll 
Godkänns och läggs till handlingarna. Beslut 1-3 avklarade. Beslut 4 om grovkornigt nät mot 
hästhagen kvarstår. 
 

Beslut 4 om grovmaskigt nät mot hästhagen kvarstår.  

 
 
§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. Samt att stärka och koordinera arbetet mellan Sbg BK 
och Sbg HU, det kommer att finnas representanter från båda verksamheterna på varandras 
styrelsemöten. Eftersom valberedningen har berättat om ett stort intresse från medlemmar 
att delta i styrelsen har den nuvarande styrelsen föreslagit valberedningen om en utökad 
styrelse med 2 styrelseledamöter och 2 suppleanter. Klubben kommer att utöka sin 
kompetens kring kunskap om arbete med problemhundar. Styrelsen har beslutat att ge 
Stefan möjlighet att gå kurs i kunskap om hundproblem, mot att han ställer upp på olika 
överenskommelser vilket till exempel innebär att samarbeta med klubbens tidigare 
kompetens i frågan. 
  
§11 Ekonomisk rapport 



Alf K går igenom preliminär balans och resultatrapport. Vi har i dagsläget 204 medlemmar. 
Investeringar har gjorts med fönsterbyte, vindskivor och div reparationer av förråd och 
lillstuga.  
 
 
§12 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper 
 
Rally 3 tävlingar i år, en till kommer att starta 29/10 nybörjare och fortsättning, det behövs 
funktionärer. Det kommer nya skyltar 2017. Tisdagar jämn vecka är det organiserad träning 
där det byggs nya banor till varje tillfälle. Nya skylthållare är inköpta, namnade med 
Sölvesborgs BK, dessa är avsedda till träning. Klubben har för avsikt att utbilda fler 
instruktörer. Önskemål finns att köpa in uppflyttningsrosetter. 
 

 
Beslut 6. Malena Knutsson får i uppdrag att köpa in uppflyttnings och championatrosetter. 
 

 
 
Tävling Ny tävlingsledare är utbildad, Malena Knutsson. Spår tävlingar för elit, högre och 
lägre är genomförda. IPO NS spår är genomförd. Nästa års ansökningar för tävlingar är 
liknande för detta år förutom att IPO NS stryks och skyddstävlingar i alla klasser läggs till. 
Klubben behöver tävlingssekreterare, denna utbildning kan ske interaktivt.  
 
Stuga/Kök Förändringen/nybyggnaden av avloppet är färdigställt. Fönster och vindskivor 
och lite annat är också färdigställt. Sista målningen av klubbstugan kommer att genomföras 
nästa vecka. Vid uthyrning av klubbstugan kommer information att finnas som tydliggör  
ansvar för avstädning och att tömma sopor, annars debiteras 1000kr. Larm är utbytt, viktigt 
att avblåsa larm om man råkat larma på fel. Antalet kaniner har minskat, hålen behöver 
grävas igen.  
 
Sponsor Stallbyggen i Sölvesborg, Jaktia i Svängsta, Hundbiten i Karlskrona, Golden Kitts 
och Maxi har sponsrat till priser i tävlingar. Vi har visat upp vår klubb på Killebom där framför 
allt HU varit aktiva, önskemål finns om att fler medlemmar deltar i detta. Vi har visat upp vår 
klubb på evenemang på EKO i Fjälkinge, det var lite begränsat angående hur stor aktivitet 
uppvisningen kunde visa pga genomförande på asfalt. Till nästa år får vi mer plats och även 
tillgång till gräsplan. Innan nyår kommer vi att visa oss på EKO för att prata om hundar och 
smällare. 
 
Utbildning Höstens kurser är i full gång, brukslydnad, fortsättning, Rally och valpkurs.  Mötet 
diskuterar möjligheter att starta Nosework kurs, vi undersöker vägar att hitta utbildning för 
instruktörer.  
 
Tjänstehund Kurs pågår som påbörjade i somras, den är klar i början av juni nästa år. 10st 
går kursen, elever kommer långväga ifrån. Silvermedaljör i tjänstehunds SM Knut och 
Yvonne S, Kobra och Jörgen S gjorde också en bra tävling.  
 
RUS 15-16/10 nytt MH. 65 hundar har under året beskrivits. Utbildning av 6-7 ekipage, från 
klubben: Fia O, Malena K, Rickard M, Bengt J och Per T till figurant MH. Fler uppfödare 
förfrågningar finns redan till nästa år.  
 
Hemsidan Vi observerar att det krävs framförhållning för publicering på hemsidan, 1 – 2 
veckor.  
  
Hundungdom Verksamheten har ökat, allmän agilityträning varannan tisdag ojämn vecka. 
30st startande på Höstracet, trots ösregn. Två agilitykurser igång samt Barn med hund. Rally 



med barn kommer att starta, styrelsen har gett sitt godkännande. I somras genomfördes 
läger för barn, en mycket uppskattad aktivitet, önskemål finns om två dagars till nästa år. 
Lydnadstävlingar kommer att genomföras 20/11 med grillfest efteråt. Belysningen måste 
ändras, så att den inte släcks efter 20 min. HU håller på att titta på möjligheter för en officiell 
agilitytävling till våren.  
 
Festkommitté Grillfest efter lydnadstävlingen 20/11. Mer info kommer.  
 
§ 13 Fortsättning ”Intressekoll gällande träningshall” 
Ett extra medlemsmöte i början av december föreslås där bara denna fråga diskuteras. 
Ansökan hos Stiftelsen Balkenhausens samfond ska skickas in i oktober angående bidrag till 
denna.  
 

Beslut 7: Styrelsen får i uppdrag att utlysa ett extra medlemsmöte i början av december med 
anledning av att djupare diskutera möjligheter för träningshall. 
 

 
§ 14 Övriga frågor 
Anders B informerar om VM i agility 2018 i Kristianstad. Samt bruks-SM 2018 i Ronneby, 
hemsidan www.SM2018.se.  
 
Vi behöver ta fram två kandidater till valberedning nästa år.  
 
Intressekoll för att bjuda in Frida Wallén, med riktig världsklass i lydnadskunskaper, för 
lydnadsdag till självkostnadspris. Flera deltagare på mötet visar intresse. 
 
Info om att Sabina och Rimma har kommit med i talanggruppen för lydnadslandslaget. 
 
§ 15 Mötets avslutande 
 
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet. 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
Ordförande Alf Karlström 
 
 
 
 
Justeringsperson Anna Strandberg 
 
 
 
 
Justeringsperson Fia Olofsson 
 
 
 
 
Protokollsekreterare Ingrid Lundh 

http://www.sm2018.se/

