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§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Magnus Lindholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§ 2. Mötets utlysande 
Information om klubbmötet har funnits på klubbens hemsida i god tid och dagordning 
har legat ute sju dagar innan. Mötet godkände klubbmötets utlysande. 
 

§ 3. Val av mötesordförande 
Magnus Lindholm valdes till mötesordförande. 
 

§ 4. Val av mötessekreterare 
Ulrika Teodorsson valdes till mötessekreterare. 
 

§ 5. Val av två justerare 
Camilla Remgård och Eva Wallin 
 

§ 6. Ekonomisk rapport 
Magnus Lindholm går kortfattat igenom klubbens ekonomiska läge. Det ser bra ut och 
och vi håller budget.  
 

§ 7. Rapporter från kommittéer och grupper 
Tävlingsgruppen – Genomfört två spårtävlingar under våren med fullt antal tävlande. 
Marie Eriksson och Jessica Lenntun ska gå tävlingsledarutbildning i SBK:s regi. Man 
kommer ha en spårläggarcirkel i vinter. Lag-DM i lydnad är fredag 23/5. Klubben 
representeras av Marie Eriksson med Missi, Tommy Johansson med Pelle och 
Christina Abrahamsson med Tenor. Nästa år kommer man ha en apelltävling separat 
på hösten. Lydnadstävling kommer hållas närmare advent nästa år.  
Utbildningsgruppen – Klart med höstens kurser som är 7 st varav en är 
fortsättningskurs med samma deltagare som grundkursen. Man saknar någon som kan 
hålla spårkurs som många efterfrågar. Utbildning rekommenderar Fredrik Jonsson för 
grundmodul till SBK-instruktör. Ronja Svensson och Camilla Remgård är redan klara 
för att gå kurs i höst. Några av vårens kurser är avslutade och några är på sluttampen. 
Agilitygruppen – Amanda Apelqvist tar över som ansvarig för Agilityn när Nadine S 
Fasth tar ett uppehåll för barnafödande. 
Stugkommittén – Målet i höst är att göra klart det som är kvar gällande altanen. Bl a 
plåtarbete på räcke, rännor och trappa och ramp. Anders Haage meddelar att 
kommunen inte behöver gräva på planen då de hittat ett stopp i ett dike som är 
åtgärdat. 
PR/Aktivitetskommittén – Man har ordnat en grillkväll en onsdag under våren då det 
först tränades hund och sen åts korv. En trevlig kväll trots att vädret inte visade sig från 
sin bästa sida. Man har gjort klart ett avtal med Arrak Outdoor. De har varit ute och haft 
visning och möjlighet till provning. Klubbens medlemmar har handlat för ca 30.000kr 
vilket innebär att alla får 15% rabatt på det man har köpt. 
Kökskommittén – Ingen rapport. 
Ungdomsgruppen – Man har haft lite färre träffar under våren pga helger. Några har 
varit med Christina Abrahamsson i sökgruppen och fått en inblick i Sök. Den 28 maj är 
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sista anmälningsdag till SKBs Ungdomsläger. Erika Öster stämmer av bland 
ungdomarna i klubben om några vill åka. 
 

§ 8. IPO-R 
Klubben har haft IPO-R tävlingar under två dagar. Det ekonomiska resultatet för dessa 
dagar visar ett svagt plus. Man har även kurs för nya ekipage. 
 

§ 9. Rallylydnad 
Ronja Svensson berättar lite om vad som händer runt Rallylydnad på klubben. På 
onsdagar har man rallyträning och det har varit lite varierat antal som deltagit. Man har 
haft en spontan träningstävling där man bl a kom från Skara för att vara med. Man ska 
starta Träningstävling i Väst för Rallylydnad. Ronja vill ha Rallyläger en lördag-söndag 
och ska kolla om man kan få bidrag från Studiefrämjandet. Där har man tänkt ha 
Rallyträning givetvis men även fika, grilla och ev brännboll. Ronja önskar fler 
skylthållare för att kunna göra fler banor. Ronja kommer gå utbildningar för att slutligen 
bli rallylydnadsinstruktör. Hon kommer också ha kurs på klubben i höst. 
 

§ 10. Framtida kökskommitté 
Mötet diskuterade angående ny kökskommitté. Amanda Apelqvist tar över som 
ansvarig för Agilitygruppen så en ny köksansvarig måste rekryteras. Man önskar då få 
med flera personer i kommittén för att underlätta fördelningen av arbetet. Styrelsen 
kommer sätta ihop ett utskick som ska gå ut till samtliga medlemmar med mejladress. 
Det kommer idéer om att försöka få med nya medlemmar och kursare att stå i köket vid 
tävlingar. 
 

§ 11. Veckans aktiviteter på klubben 
Styrelsen lyfter frågan om det fungerar bra med fördelningen av yta på våra planer och 
i klubbhuset vid träning, kurser m.m. Enligt mötet fungerar det bra. Blir det diskussioner 
eller ”krockar” vill styrelsen att man tar upp ärendet direkt med berörda eller styrelsen. 
 

§ 12. Arbetet med ”Röda tråden” i klubben 
Magnus Lindholm redovisar resultatet hittills av arbetet med Röda tråden som styrelsen 
och grupp/kommittéansvariga håller på med. Bl a listades upp vad vi är bra på och vad 
vi kan bli bättre på. PG Lindahl vill lägga till att vi kan bli bättre på att marknadsföra 
oss. 
 

§ 13. Övriga frågor 
Klubben har fått frågan om att vara med i rasparad på ”må bra dag” i höst 27/9 som 
arrangeras av kommunen. Mötet anser att vi ska vara med. 
Anders Haage meddelar att kommunen klipper gräset på klubben på fredagar. Det är 
då bra att hinder m.m är bortplockat från planen. Info kan läggas ut på hemsidan. 
Marie önskar lite blomkrukor ute till klubben. Styrelsen tar med frågan till nästa möte. 
 

§ 14. Mötet avslutas 
Magnus Lindholm avslutar mötet. 

 
 
 
Ulrika Teodorsson   Magnus Lindholm 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Camilla Remgård   Eva Wallin 
Justerare    Justerare 


