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 Lidköpings Brukshundklubb 
 
 Klubbmöte 2014-10-23 

 
  
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande Magnus Lindholm öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 
 

§ 2. Mötets utlysande 
Information om klubbmötet har funnits på klubbens hemsida från 28/9 och kallelse 
skickades till medlemmar med mejladress 18/10, dagordning skickades 20/10 också 
via mejl. 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 
Marie Eriksson, Jessica Lenntun 
 

§ 6. Ekonomisk rapport 
Magnus Lindholm går kortfattat igenom klubbens ekonomiska läge. Det ser bra ut och 
vi håller budget. Budgeterat resultat är +-0. Just nu är resultatet ca +35 000 kr. Största 
intäkten kommer från kursverksamheten där utbildningssektorn gjort ett mycket bra 
jobb. Prognosen är att klubbens resultat för 2014 blir ca +10 000 kr. Behållningen på 
klubbens bankkonton är idag ca 180 000 kr.  
 

§ 7. Rapporter från kommittéer och grupper 
 
Tävlingsgruppen – Ungdomsgruppen fortsätter med träffar söndagar. 
 
Rallygruppen ökar och åker med två lag till DM i Rallylydnad 25/10. Två medlemmar 
går utbildning till SBK instruktörer, Ronja Svensson och Fredrick Jonsson. 
 
IPO-R, Anders Haage slutade på en fantastisk 3:e plats i SM. Lag-DM vann laget från 
Lidköpings Brukshundklubb som bestod av Anders Haage, Lotta Axelsson, Svante 
Olausson och Fredrika Lundberg. Nästa år arrangerar Lidköpings Brukshundklubb DM. 
Frank Jonsson informerar att det finns ett centralt hot över räddningshunds-
verksamheten då det föreslås att det måste medverka veterinär vid alla IPO-R tävlingar 
vilket blir dyrt för klubbarna. 
 
Klubbmästare 2014 i Bruks blev Börje Andersson och Emma. Klubbmästare 2014 i 
Lydnad blev Marie Eriksson och Missi. En lydnadstävling kvar på klubben i höst, 26/10, 
där det är 14 ekipage anmälda.  
 
Lydnadscoach Natalie Ädel är bokad för en heldag med individuell coaching. Det finns 
åtta platser och vi erbjuder förtroendevalda, instruktörer och tävlingsfunktionärer som 
har ambition att vidareutvecklas. Intresseanmälan har varit ute och fördelning görs av 
tävlingsgruppen. 
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Lidköpings BK är arrangörer tillsammas med Skara BK för en utbildning till 
tävlingsledare i lydnad, 10 deltagare från fem klubbar. Utbildningen hålls i Skara med 
deltagare från Skövde, Vara-Grästorp, Mariestad, Skara och från Lidköping deltar 
Marie Eriksson.  
 
En spårcirkel är planerad i januari inför vårens spårtävlingar. 
 
Enligt möte i distriktet satsar man där på att utbilda fler funktionärer och domare i 
bruks. 
 
Utbildningsgruppen – Lotta Haage informerar om att de haft många sökande till 
kurser. Tyvärr fick man ett avhopp från en instruktör men man löste det så kursen 
kunde genomföras ändå. Sju kurser har genomförts på klubben under hösten, några 
pågår än. Man planerar en instruktörsutbildning i vinter och det kommer utskick senare. 
 
Agilitygruppen – Resultat för KM 2014 blev i Small – 1:a Amanda och Timo, 2:a PG 
Lindahl och Konrad, 3:a Max och Molly. Medium – 1:a Anna-Kajsa Klarin och Wamos. 
Large – 1:a Frida Remgård och Moje, 2:a Camilla Remgård och Bella. Till DM i Habo 
3/10 åkte tre lag från Lidköping. Lag Snabba tassar kom på 6:e plats av totalt 20 lag. 
Individuellt kom Amanda Apelqvist och Timo 3:a i Öppen Agilityklass Small. 
Nytt A-hinder är beställt. Vinterträning kommer hållas i ridhuset i N Härene och det är 
18 ekipage anmälda. Till våren planerar Agilityn att arrangera en inofficiell tävling. 
Lidköpings BK ska också arrangera DM nästa höst. 
 
Stugkommittén – Plåtarbetet på altanen är klart och även ramp och trappa. Det är inte 
riktigt slutmålat inne på altanen men det kan göras till våren. Agilityn ser till att deras 
hinder kommer in innan vintern. Räddning tar in sina hinder när man är klar. Christina 
Abrahamsson ansvarar för att brukshindren kommer in. Vi påminner om att ljuset ska 
släckas i stugan när siste person lämnar och kakor och fika ska vara inplockat i köket. 
Belysningen på planen ska tändas på timern på utsidan intill ytterdörren på altanen. Då 
släcks den automatiskt. Rör ej strömbrytaren för planbelysningen i stugan.  
 
PR/Aktivitetskommittén – Finns just nu mössor att beställa med klubbtryck. Arrak 
Outdoor har varit på klubben men det blev inte så mycket beställningar i höst. Därför 
blev det ingen rabatt på gjorda beställningar. De återkommer till våren.  
Två tematräffar har genomförts i höst. En uppskattad klickerträff med canisinstruktör 
Carina Swartling och Christina Abrahamsson hade en träff med information om lydnad 
och bruks. Jessica Lenntun är invald i aktivitetskommittén. En bowlingfest är planerad i 
början på 2015. 
 
Kökskommittén – Ingen rapport. 
 

§ 8. Kökskommitté 
Styrelsen uppmanar alla att fundera på om man kan ställa upp och vara en del av en 
kökskommitté eller om man vet någon annan som kan tänka sig att hjälpa till. Just nu 
sköter styrelsen köket. Tanken är att kanske 3-4 personer bildar en köksgrupp och 
ansvarar för inköp och organisation i köket. Inför tävlingar kan man turas om att ha 
ansvaret och får då hjälp av kursdeltagare/medlemmar att bemanna köket. Vore roligt 
med nya idéer! 
 

§ 9. Svar på regelremiss från SBK 
Christina går igenom det förslag på regeländringar i Bruks som skickas från 
Skaraborgs Distriktet till SBK centralt. Kommer ut på återremiss i vår och sen tas 
ändringar 2017 på kongressen. 
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§ 10. Information från distriktet 
Distriktsmöte 18 nov kl 19.00 på Skövde BK. Ordf.konferens 22/11. Kul-träff 13/11 på 
Falköpings BK. 
 

§ 11. Övriga frågor 
Valberedningen informerar att man har börjat sitt arbete. Valberdeningen består av 
Marie Eriksson, Karin Hernborg, Jessica Lenntun och Daniella Andersson. 
En fråga ställs om hur klubben ser på privata aktörer som är på klubben. Frågan tas 
med till ordf.konferensen för att höra vad övriga klubbar och distriktet säger. 
Styrelsen informerar att man håller på och dokumenterar och fotograferar alla 
värdefulla saker på klubben. Kan behövas t ex vid försäkringsfrågor. 
 

§ 12. Mötet avslutas 
Magnus Lindholm avslutar mötet. 

 
 
 
 
 
 
 
Ulrika Teodorsson   Magnus Lindholm 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Marie Eriksson   Jessica Lenntun 
Justerare    Justerare 


