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Lidköpings Brukshundklubb 

 
 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Eva Svensson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

 

§ 2. Mötets utlysande 

Information och kallelse till mötet har skickats via mejl till alla medlemmar den 

17 april och har då även från detta datum funnits på klubbens webb, 

Facebooksida och på anslagstavlan på klubbstugan. Dagordning lades ut på 

klubbens hemsida dagen innan mötet, inte sju dagar innan som 

rekommenderas, ingen av mötets deltagare opponerade sig mot detta så 

mötet hölls som planerat.  

 

 

§ 3. Val av två justerare samt fastställande av röstlängd 

Till att justera protokollet jämte sekreterare och ordförande valdes Ulrika 

Teodorsson och Mattias Gustafsson. 27 medlemmar med rösträtt närvarande. 

 

 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Behållning på klubbens bankkonton är 248 625 kr. Resultaträkningen visar ett 

positivt resultat, 2016-04-01 på 35 655 kr. 

Klubben har skaffat swish som man kan använda när man betalat in kurs- och 

tävlingsavgifter samt handlar i köket. 
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§ 5. Rapporter från kommittéer och grupper 

 

IPO-R – Martin Lööf är gruppledare. Den 7-8 maj arrangerades internationell 

tävling i ruinsök med 11 deltagare i klass B och 1 i klass A. Ruinsöket hölls för 

första gången på Kartåstippen. 

 

Tävlingsgruppen – Tävlingsgruppen. består av Tommy Granholm, 

gruppledare, Marie Eriksson (sekreterare), Jessica Lenntun, Janne Holm, P-G 

Lindahl, Tommy Johansson och Mattias Gustafsson. Den 17 april anordnades 

en Lägre/Högre spårtävling. Den 15 maj hade vi en Elitspårtävling med nio 

deltagare som hade nöjet att få spåra i våra nya tävlingsspårmarker i Mariedal. 

Den 27 maj arrangeras lydnadstävling, klass 1-elit. Den 28 maj är det Lag-DM 

i Lydnad på Falbygdens BHK där klubben har ett lag med. 

Under hösten kommer flera sök och lydnadstävlingar arrangeras. En 

gemensam KM-dag för lydnad, rallylydnad och agility planeras i höst där det 

också är på förslag att KM i bruks arrangeras kvällen före. 

Den 8 oktober Lillemor och Kjell Edström kommer och besöker klubben och 

förklarar och visar vilka de fyra olika lydnadsklasser som kommer finnas från 

och med 2017-01-01. 

Tävlingsgruppen kommer även att hålla en spårkurs under hösten 

 

Utbildningsgruppen – Består av Lotta Haage, Camilla Remgård och Helena 

Johansson. Några av vårens kurser är klara, någon håller på för fullt och på 

söndag 22/5 startar en tvådagarskurs i rallylydnad. Under sommaren kommer 

de att hållas en grundkurs och en grundkurs agility. 

Tisdagen den 31/5 kommer det att vara kick-off för aktiva/mindre aktiva 

instruktörer och assistenter. Delar av styrelsen och Barbro Lund från 

studiefrämjandet kommer att vara där. 

 

Agilitygruppen – Består av Amanda Apelqvist, gruppledare, Camilla Remgård, 

Anna-Kajsa Klarin, Anita Pettersson, PG Lindahl och Cecilia Jonsson. 

Agilityträning hålls på torsdagar o söndag förmiddag. Under 2016 planeras 

nybörjarcupen den 24 maj och den 18 september arrangeras inofficiell 
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agilitytävling. En gemensam KM-dag tillsammans med lydnad och rallylydnad 

planeras i höst. 

Agilitygruppen hade uppvisning på invigningen av stadsnära lantgård och har 

även haft en prova på dag. Till hösten kommer det arrangeras en helgkurs. 

 

Rallygruppen – Rallygruppen består av gruppledare Ronja Svensson, Fredrik 

Jonsson, Cecilia Jonsson, Teija Skoglund och Anna-Kajsa Klarin 

Har haft av en nybörjarkurs i rallylydnad och ska ha en kurs till med inriktning 

på tävling. Tävlingsträningar planeras att hållas ihop med andra klubbar. En 

gemensam KM-dag tillsammans med lydnad och agility planeras i höst. 

 

Stugkommittén – Anders Haage Det ordnades en städdag 23/4 då 

medlemmarna hjälptes åt att förutom att städa stugan, kratta, måla verandan, 

olja trädgårdsmöbler, förbereda för nya parkeringsplatser, röja i förråd och på 

kontoret mm.  

 

Aktivitetskommittén – Fredrick Jonsson bjuder in till sommarfest den 11/6 då 

kommer det grillas, spelas kubb och det blir även underhållning av ”den 

ohängde trubaduren”. På fm innan festen så är det slutmålning av verandan, 

alla medlemmar är välkomna till både fest och målning! 

 

Kökskommittén – Ny kökskommitté: Joakim Sandberg och Sofia Larsson. 

Sköter om inköp till köket, hjälper till köket vid tävlingar om de har möjlighet. 

 

Ungdomsgruppen – Ny gruppledare Caroline Ringholm. Har haft ett första 

möte, kommer att arrangera ”prova på spår” den 21/5 i samarbete med 

tävlingsgruppen. Har fått inbjudan till SKB Skaraborg ungdomsläger som 

arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet den 3-4 september på Götene 

BK. 
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Styrelsen – Det har installerats kodlås i stugan, information om det kommer 

att skickas ut snarast till de som har behörighet att ha en kod.  

Ronja Svensson och Ulrica Svensson har varit på ett första möte angående 

nytt avlopp/fiber installation, avloppet som finns i stugan nu är inte godkänt i 

framtiden.  

Magnus Lindholm ska sammanställa nyttjandeavtalet som LBK har med 

kommunen och skicka det till styrelsen. 

 

PR-kommittén – Ingår för närvarande i styrelsen. Marie Eriksson redogjorde 

för vilka rabatter medlemmarna har hos 650p.se, Skara Hästsport och Staples. 

Britt Franzén från 650p.se fanns på plats under kvällen och sålde allt från 

hundleksaker till dummies.  

 

 

§ 6. Övriga frågor 

Dispens för träning och tävling i skog och mark 1 mars – 20 augusti, Svenska 

Brukshundsklubben har dispens från Länsstyrelsen att genomföra ledarledd 

verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars till 20 augusti. 

Tillståndet gäller från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020. Mer finns 

att läsa på Svenska Brukshundsklubbens hemsida. 

Frågan om löptikars vara eller inte vara på LBK kom upp på mötet. Löptikar är 

välkomna men får endast beträda appellplanen under tävling arrangerad av 

LBK där löptikar är tillåtna att starta: rallylydnad, agility och IPO-R. 
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Mötet avslutas 

Eva Svensson avslutar mötet. 

 

 

 

 

Lotta Axelsson Eva Svensson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Ulrika Teodorsson Mattias Gustafsson 

Justerare Justerare 


