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Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb  
Datum: 15-05-2019 
Tid: 19:00 
Plats: Klubbstugan 
16  personer närvarade 
 
§1 Mötets öppnande 
Vice 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 
Kristina Jönsson och Bertil Hemmingsson 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, facebook 
och information på anslagstavla i och utanför klubbstugan. 
 
§8 Fastställande av dagordningen 
Dagordning godkändes. 
 
§9 Information från styrelsen (beslut och behandlade ärende) 
Alf K informerar om styrelsens arbete. Utökad styrelse nog den i genomsnittsålder yngsta av många 
klubbar. Alla i styrelsen har uppdrag och sköter det med engagemang. Påskläger har genomförts där 
många tränande tränade i flera olika grupper och grenar. God mat på kvällen. Alf K redogör för hur en 
medlem i klubben har missbrukat sitt förtroende. Ärendet är polisanmält och där kommer det också att 
utredas. Klubben har gjort en anmälan till SKK`s disciplinnämnd. Personen är bortkopplad från 
förtroendeuppdrag på klubben. Vi kommer att byta kod till klubbstugan. Eventuellt kommer vi också 
att byta larmsystem som även går att komplettera med larm till hallen.  
 

Beslut 1. Med majoritet stöder mötet ett inköp av nytt larmsystem. 

 
 
§10 Ekonomisk rapport  
Alf K går igenom preliminär balans och resultatrapport. Förklarar att det blir en fördröjning av 
inkomster från tävlingar vilket gör att dessa inkomster ännu inte syns i balansrapporten.  
 

Beslut 2 Bengt J får i uppdrag att övervaka så att på balansräkning konto 3020 tävlingsintäkter 
kommer in.  
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Förtydligande att stöld på klubben fått ett eget konto.  
 

§11 Rapporter från sektorer 
Rally Tävling 27 april har avhållits, ca 120 starter. Intresse för tävlingar i Rally har avtagit.. Gör ett 
tillägg med en extra tävling i slutet av mars 2020. Två kurser är planerade till hösten. Organiserad 
träning varannan tisdag med ca 15 deltagare vid varje tillfälle.  
Tävling. Möte 16/5 kl.18.30 där de ska gå igenom vilka tävlingar vi ska hålla 2020.  Vi har genomfört 
spårtävling EKL i april. Sök tävling EKL, HKL och LKL med många tävlande och fina resultat. I höst 
har vi LKL och HKl spår samt en Appelltävling.  
Stuga/kök En person färre i sektorn, samtidigt som Alf K och Ylva K ställer sig till förfogande. 
Städlistan fungerar dåligt. Det kan bero på att det finns personer på listan som inte är aktiva på 
klubben. Mer exakta när vi beställer mat till tävling. Tips att det framför allt på spårtävling görs en 
undersökning av vilka spårläggare som vill äta.  
RUS Vi har haft ett MH inom RUS i vår. MH kommer att avhållas  29-30/6,  redan finns många 
anmälda till både lördagen och söndagen. Sölvesborgs MH är mycket populära det ska figuranter och 
funktionärer har beröm för.  
Utbildning Utbildningssektor bestående av Anna, Maria, Affe och Ingrid. Vi har ingen samman- 
kallande utan vi har gemensamt ansvar. Instruktörsmötet kom det många personer till, med god anda 
reviderades kursbeskrivningar mm. Minst 21 kurser kommer att avhållas och tillsättningen av ledar är i 
stort sett klart. Kul med nytt initiativ till kurs för utställning. Sommarläger planeras. Första 
utbildningen för specialsöksinstruktörer går nu och klubben har tre deltagare. Vi kommer att ha en 
specialsökskurs.  
Tjänstehund Pågår en tjänstehundsutbildning 
Hemsida Håller på att uppdateras med ny information, t ex info angående kurser som framkom vid 
instruktörsmötet.  
HU  Kurs håller på. Agilitytävling 28 april, 400 starter. Organiserad agilityträning startar torsdag 
startar nästa vecka 
Festsektorn Inbjudan kommer till en enkel försommarfest 
Studiefrämjandet Ingrid har tagit över ansvaret för detta. Glöm inte att meddela om du är med i 
någon träningsgrupp.  
Sponsor Sponsorgrupp Affe, Roger, Frida och Per . De håller på med olika former av sponsoravtal. 
Välkommet med tips på sponsorer.  
 
§12 Övriga frågor 
Angående SM-fonden borde vi lägga fram ett förslag på hur vi skulle kunna utbilda våra 
kursledare/instruktörer. Förslag kan lämnas till distriktet eller mer lokalt för Sölvesborgs 
Brukshundklubb. Vi letar efter hur en utbildning skulle kunna se ut för lydnads lydnaden.  
 
Vi diskuterar att starta en instruktörsutbildning till hösten, kompetensen finns på klubben. 
Utbildningen har direktkoppling till det material vi arbetar efter på kurserna.  
 
Det finns ett behov av kurs för de som tränar och tävlar mer avancerad Rally.  

Nästa medlemsmöte 2019-10-02 kl 19.00.  

 
§13 Mötets avslutning 
 
Mötes Ordförande Alf Karlström  tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet. 
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Justeras 
 
 
 
 
 
Mötes Ordförande Alf Karlströöm  
 
 
 
 
 
Justeringsperson Kristina Jönsson 
 
 
 
 
 
Justeringsperson Bertil Hemmingsson 
 
 
 
 
 
Protokollsekreterare Ingrid Lundh 


