
Protokoll fört vid extra medlemsmöte med Sölvesborgs Brukshundsklubb 2016 
Datum: 2016-12-12 
Tid: 19:00 
Plats: Klubbstugan 

32 personer närvarade 
 
§1 Mötets öppnande. 
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§2 Fastställande av röstlängd. 
Mötet beslutar att skjuta på detta till eventuell votering kommer till stånd. 
 
§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. 
Hilda Hyddesten och Johnny Håkansson väljs till justeringspersoner. 
 
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt. 
Inga sådana var närvarande. Medlemmar från Sölvesborgs Hundungdom har yttranderätt 
fram till eventuell votering kommer till stånd. 
 
§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, i god tid. 
 
§8 Fastställande av dagordningen. 
Dagordning godkändes. 
 
§9 Information från Dressyrhallsgrupp 
Alf K redogör för olika alternativ för uppförande av Dressyrhall med fördelar, nackdelar och 
ekonomi. Mötet diskuterar olika frågor som framkommer. 
 
§10 Beslut ang byggnation av dressyrhall samt beslut om vilken summa 
medlemsmötet bemyndigar styrelsen att ansöka om lån för i samband med sådan 
byggnation.  
Mötet beslutar att fatta beslut i tre steg: 

1) Angående beslut om vi ska bygga så långt pengarna räcker eller det endast är 
intressant med en 20 * 50 hall. Det är en klar majoritet för att endast bygga en hall om 
vi kan bygga en hall på 20 * 50 m.  
 

Beslut 1) Mötet beslutar att vi endast ska bygga en hall om vi kan bygga en hall på 20 * 50 
m. 

 
2) Angående beslut om att bygga eller inte bygga hall under förutsättning att vi kan hålla 

budgeten. Det är en klar majoritet för att vi ska bygga en hall. 
 

Beslut 2) Mötet beslutar att vi ska bygga en hall under förutsättning att vi kan hålla 
budgeten. 

 



3) Angående beslut om belopp att bemyndiga styrelsen att ansöka om lån för. Det är en 
klar majoritet som bemyndigar styrelsen att ansöka om lån upp till 600 000kr.  
 

Beslut 3) Mötet beslutar att bemyndiga styrelsen att ansöka om lån upp till 600 000kr i 
samband med byggnation av dressyrhall.  
 

 
  
§11 Övriga frågor 

a. Information om klubbartiklar 
Stefan annonserar på facebook angående tröjor som man kan beställa och vad de 
kostar. 
 

b. Information om nya bruksregler 
Mötet beslutar att tillfråga Anders Brorsson angående en informationskväll om de nya 
bruksreglerna. Datum och tid annonseras på hemsida och facebook.  
 

c. Inmätning av hundar 
För inmätning av hundar inför de nya reglerna kontakta Alf K via mail, 
exteriörbeskrivare lägger in information om hunden i formulär på SBK. Mer 
information kring detta utlyses på hemsida och facebook.  
 

d. Information om Studiefrämjandet 
Roger informerar om vikten att få in information från alla som har träningsgrupper, 
namn person nr, startdatum och klockslag när man träffas.  

 
 
§12 Mötets avslutning 
 
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
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Protokollsekreterare Ingrid Lundh 


