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Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2017-05-15 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam 

 

1. Fastställande av röstlängden 

Ja 

2. Val av mötesordförande 

Jessica Alenius väljs. 

3. Lokalklubbstyrelsens anmälan om protokollförare 

Elisabeth Olsson väljs. 

4. Val av justerare tillika rösträknare 

Lena Mårtensson och Eva Signal väljs att justera protokollet. 

5. Beslut om närvaro-och yttranderätt förutom av personer §7 moment 2. 

Bara medlemmar närvarande, 16 st. 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Ja. 

7. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen godkännes. 

8. Val av distriktsrepresentaner 

Claes von Gegerfelt är sedan innan representant i distriktet. Jan Mårtensson föreslås 

vara det tillsammans med honom. 

Beslut: Jan Mårtensson väljs till distriktsrepresentant. 

9. Kortkurser eller annorlunda kurser. Kan medlemmar med olika kompetens hålla? 

För att få igång aktiviteter på klubben så uppmanar vi medlemmar att tänka till om 

de skulle kunna hålla någon kortkurs, eller om de vet någon som kan. 

Hör av er till styrelsen med förslag! 

10. Klippning av gräsytor 

Anders som tidigare klippt gräset har avsagt sig det uppdraget. Så vi behöver hjälp av 

våra medlemmar med att klippa gräset med jämna mellanrum. Detta för att vi ska 

kunna ha tävlingar och träningar på en fin appellplan.  

Malin Nilsson och Torsten Ericsson erbjuder sig att hjälpa till om det är många som 

kan dela på det och hjälpas åt. Att man har någon form av schema som man delar på. 

Vet man inte hur gräsklipparen eller traktorn fungerar så är det inga problem, det 

löser vi genom upplärning. Hör av er till styrelsen om ni kan tänka er att hjälpa till 

med att klippa! 
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11. Inkomna skrivelser 

Inga inkomna skrivelser. 

12. Övrigt 

-Torsten informerar om att det är 34 anmälda till sommarens läger så det finns alltså 

några platser kvar. 

-Det framförs önskemål om att ta hit Anita Johansson. Styrelsen tar detta med sig. 

-När Jessica var på ordförandekonferens så fick hon reda på att en del klubbar ordnat 

nån form av inhägnad lekplats för att underlätta för de medlemmar som är i den 

åldern med småbarn att kunna komma och träna. Förr fanns det en lekplats även hos 

oss och idén om att återinföra en sådan väcks. Inte bara för att underlätta för 

mammor/pappor att komma och träna utan även att det kanske är där nästa 

generation hundfolk finns! Styrelsen kommer undersöka möjligheterna att få 

sponsorer till lekplatsen. Styrelsen får medlemmarnas godkännande att gå vidare 

med denna idé.  

-Gunvor har tagit på sig att styra upp miljöbanan, Är det någon som har saker som 

kan passa in eller som vill hjälpa till så kontakta Gunvor. 

-Torsten undrar angående hedersmedlemmar och hur man i så fall går till väga för att 

nominera eller välja en sådan. Styrelsen kollar upp det igen inför nästa årsmöte. 

13. Mötet avslutas 

Ordförande tackar för visat intresse 

 

 

 

Ordförande Jessica Alenius  Sekreterare Elisabeth Olsson 

 

 

 

Justerare Lena Mårtensson  Justerare Eva Signal 


