
 

Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2018-11-18 

Plats: Sjöbo Brukshundklubb 

 

 

1. Fastställande av röstlängd. 

Röstlängden fastställdes, 17 medlemmar närvarade. 

 

2. Val av mötesordförande. 

Lena Ytterberg valdes till mötesordförande. 

 

3. Lokalklubbstyrelsen anmälan av protokollförare. 

Ann-Louise (Lollo) Esbjörnsson valdes som protokollförare. 

 

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska 
justera protokollet. 

Lena Mårtensson och Ingrid Nord valdes som justerare. 

 

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

Enbart medlemmar närvarande.  

 

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgenligt utlyst. 

Ja, medlemsmötet har blivit stadgenligt utlyst. 

 



7. Fastställande av dagordningen. 

Dagordningen fastställdes utan tillägg eller ändringar. 

 

8. Diskussion med medlemmarna om verksamhetsplan för 2019. 

Mötesordförande önskar få in förslag och önskemål till aktiviteter och förbättringar för 
2019, följande förslag inkom från närvarande medlemmar. 

Önskemål om agilitykurser på regelbunden basis, gärna även vintertid om detta hade 
kunnat arrangeras. Agilitygruppen ska undersöka diverse möjligheter och återkomma 
med besked vid nästa styrelsemöte. 

Önskemål om fler ungdomar på klubben. Innan har vi haft en ungdomssektion men 
denna finns inte idag på grund av bristen av ungdomar. Förslag kom upp med att 
arrangera en prova på dag inne i Sjöbo, då där finns de som kan ha svårt att ta sig till 
klubben, för att väcka intresse. Även förslag på ungdomsläger och ungdomskurser kom 
upp. Ytterligare kom förslag på att ha sänkta kursavgifter för ungdomar och se om vi 
kan få bidrag för ungdomsverksamhet, förslaget läggs till vår styrelse.  

Önskemål om att arrangera Freestylekurs inkom, förslaget läggs till vår styrelse. 

Inkom information om problem med intresseanmälan till kurser via vår hemsida. Där 
finns de som skrivit i att de vill ha information om när en viss kurs ska starta men har sen 
inte fått mail om detta och på grund av detta missat chansen att anmäla till kurs. 
Ärendet läggs till vår IT-ansvarig som får undersöka anledningen till detta.  

Önskemål om att man kan föranmäla till kommande kurser önskas då platserna går åt 
på bara någon enstaka dag. Förslaget läggs till vår styrelse.  

Önskemål om fler kurser generellt. Ärendet är aktuellt inom styrelsen som arbetar så gott 
de kan på att få in fler instruktörer, då det är bristen på instruktörer som gör det svårt att 
upprätthålla önskad mängd kurser. 

Önskemål om HLR-utbildning på människa inkom. Utbildning kan eventuellt fås genom 
närstående till medlemmar och frågan läggs till vår styrelse.  

Önskemål om inventering och inköp av diverse säkerhetsföremål inkom. Detta 
inkluderade hjärtstartare, utrymningsplan, uppsamlingsplats, brandfiltar och diverse 
relaterade skyltar. 

 



9. Information om Tacksägelsefesten 30/11 och Trettondagsträffen 6/1. 

Information ges om vad de olika arrangemangen är. Tacksägelsefesten är en tillställning 
med god mat och trevlig kväll för de som hjälpt till på klubben under året som gått. 
Inbjudningar har redan skickats ut till berörda och anmälan ska göras till festkommittén. 
Trettondagsträffen är en förmiddag med förtäring, tipsrunda och annat roligt och som är 
öppen för alla som vill vara med. Ingen anmälan behövs och arrangemanget drar igång 
klockan 10:00. 

 

10. Rallylydnadstävling den 16/12 på Åsumsgården. 

16/12 arrangerar vi rallytävling på Åsumsgården och vi har till detta behov av fler 
funktionärer. Alla som vill kunde skriva upp sig på att hjälpa till. 

 

11. Information från utbildningsgruppen. 

Utbildningsgruppen kommer ha möte med sina instruktörer 24/11 för att planera våren 
2019. 

 

12. Övrigt. 

Information inkom gällande hur mycket skräp och hundbajs som ligger på våra stigar i 
skogen. Förslag inkom om att upplysa på kurser om vikten och konsekvenserna av att 
skräpa ner, samt att man kan ta med en påse ut och plocka skräp medan man själv 
rastar sin hund.  

Önskemål om skylt/skyltar att sätta vid infarten gällande skotträning. Även andra 
områden önskade skyltar att sätta upp och förslag inkom på inventering och inköp av 
skyltar. Förslaget läggs till vår styrelse.  

Information om att vi närmar oss vårt årsmöte och då vice ordförande inte kommer sitta 
kvar på sin position önskar valberedningen få in förslag på person till denna post.  

Vidare efterlyses intressenter till lägergruppen och valberedningen. Stugkommittén 
saknar sammankallande sedan länge 

 

13. Mötet avslutas. 


