
§1 Motets oppnande

Ordforande Anna Strandberg halsade medlemmarna valkomna och forklarade motet oppnat. 

§2 Faststallande av rostlangd

Enhalligt beslut om att avvakta i fragan till (om) votering blir aktuell. 

§3 Val av motesordforande

Anna Strandberg valdes till motesordforande. 

§4 Styrelsens anmalan om protokollforare

Rebecka Nielsen anmaldes som protokollforare. 

§5 Val av två justerare tillika rostraknare

 Sven Hemmingsson och Bertil Hemmingsson valdes till justerare och tillika rösträknare. 

§6 Beslut om narvaro- och yttranderatt

Samtliga personer som deltog i mötet hade närvaro- och yttranderätt. 

§7 Fråga om medlemsmotet har blivit stadgeenligt utlyst

Medlemmarna ar eniga om att medlemsmotet blivit stadgeenligt utlyst med hjalp av hemsida, 

facebook samt information pa anslagstavla.  

§8 Faststallande av dagordningen

Dagordning godkandes och faststalldes. 

§9 Information från styrelsen 
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Anna berättar om styrelsens arbete.

Styrelsen har hanterat motioner och har representerat klubben på distriktsmötet.

Det nämns även att klubben kommer att arbeta mycket med GDPR framöver.

Möjligheter om ersättning för funktionärer och instruktörer diskuteras.

§10 Ekonomisk rapport 

Anna Strandberg gar igenom preliminar balans- och resultatrapport.

§11 Rapporter från sektorer

Tavling Ingrid Malmström berättar att spår och söktävlingar är genomförda. Fler 

brukstävlingar är ansökta för hösten.

Även två rallylydnadstävlingar är ansökta. 

Anläggnning Fia Olofsson berattar att en fixardag är genomförd 13/3 och ytterligare en är 

planerad den 21/5.

Underlaget i träningshallen ses över.

1:1 Anläggningssektorn får i uppdrag att ta fram förslag angående underlaget i hallen

RUS Bertil Hemmingsson berättar att två MH är genomförda under våren.

Ytterligare ett planeras helgen 2-3 juli. Vid stort intresse sätts även kvälls MH in.

Tre nya testledare är utbildade som kommer att tjänstgöra till sommaren. 

Utbildning Fia Olofsson berättar om att flera kurser har genomförts och fler planeras.

Även en heldag i specialsök är planerad.

En instruktörsträff är genomförd. 

En träningsdag planerad 28/5

Tjanstehund Anna Standberg redogör för att det förra året påbörjades en utbildning och den 

är även slutförd. 

IT/web Johanna Hedlund redogör för deras arbete med webbshopen.
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HU Nellie Hansson berättar om en planerad agilitytävling den 4/9.

Aktivitetssektorn Johanna Hedlund berättar om genomförda aktiviteter: dansa ut julen, 

träningstävling i rallylydnad, gupplydnad, promenad till förmån för djur i Ukraina, 

påskpromenad och en trixutmaning som håller på under året. 

§13 Ovriga frågor

Byte av telefon i sekretariatet behövs göras.

Priset kring gräsklippning diskuteras.

§14 Motets avslutning 

Ordforande Anna Strandberg tackade for visat intresse och avslutade medlemsmotet. 

Justeras 

Ordforande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justerare Sven Hemmingsson Justerare Bertil Hemmingsson 
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