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§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Gunnar Andersson öppnade mötet.

§ 2 Mötets utlysande
Information om mötet har funnits på hemsidan sedan tre veckor tillbaka. Frågan om mötet var 
vederbörligt utlyst besvarades med ett ja.

§ 3 Val av mötesordförande 
Gunnar Andersson

§ 4 Val av mötessekreterare
Ulrika Teodorsson

§ 5 Val av justerare
Marie Eriksson och Anders Haage

§ 6 Presentation av styrelsen 
Gicks igenom vilka som är med i nuvarande styrelse och vilka som är ansvariga för grupper 
och kommittéer.

§ 7 Ekonomisk rapport

Summa tillgångar: 208 630,93
Summa obetalt: 4 500,00
Netto: 204 130,93

§ 8 Rapporter från kommittéer och grupper

Tävlingsgruppen
Nya tävlingsledare, väntar bara på slutprovet.
Klubben har haft 2 spårtävlingar, apell-högre och elit.
Lågt antal anmälda till lydnadstävlingen 14 juni som också är lydnads DM i Elit.
Snart har klubben en ny domare i Bruks, Janne Holm.
Sökläger kommer hållas som ledarutbildning, 2 dagar på Sjölunda och i Mariedal, 
Lundsbrunn.
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KM i lydnad 4 september och KM i Bruks 7 september med uttagning till lag-DM.
Klubben har ansökt om tävlingar för nästa år. Preliminär plan på klubbens tävlingar 2014:
20/4 Appellspår, lägre-högre, 18/5 Elitspår, 30/5 Lydnad 1-elit, 21/9 Sök lägre-elit, 26/10 
Lydnad 1-elit.
IPO-R – Frank har diskussioner om att hålla IPO-R tävlingar på klubben nästa år.

Stugkommittén
Nya stugkommittén består av Anders Haage-gruppansvarig, Gunnar Andersson, Janne Holm 
och Lars Lagerlöf. Man väntar nu på glaspartier till altanbygget.
Joakim Boo har hjälpt till och röjt i skogen runt raststigen och sökrutan.

PR/Aktivitetskommittén 
Hemsidan rullar på. Marie Eriksson önskar mer aktivitet i gästboken.
Tommy Johansson hjälper till med sponsring. Tidigare avtal med Arken Zoo och Svenska 
foder är avslutade. Man håller på och jobbar på ett avtal med en ny sponsor.
Marie Eriksson har varit på Stadium och tittat på nya klubbkläder.

Agilitygruppen 
Två kurser igång. Lidköping har haft Nybörjarcup med 48 starter. Många både gamla och nya 
ekipage har varit ute och tävlat. Planerad kurs för Maria Olsson Knutas har ställts in.

Kökskommittén 
Inget att rapportera

Utbildningsgruppen
Inget att rapportera

§ 9 Reseersättning för kursdeltagare 
Styrelsen hade två förslag med till mötet gällande reseersättning för medlemmar som går 
utbildning på annan ort. Alt. 1 ingen reseersättning. Alt. 2 gängse ersättning, för närvarande 
18,50. Frågan diskuteras och närvarande på mötet får säga sin åsikt. Det läggs då fram ett 
tredje alternativ från mötet - Klubben betalar reseersättning till en bil då man förespråkar 
samåkning. Mötet återremitterar frågan till styrelsen.

§ 10 Städning klubblokalen
Gruppansvariga/Kommittéansvariga/Kamratgrupper får var sin månad att ansvara för 
städningen. Styrelsen fixar städschema och städdirektiv.

§ 11 Köket – när bjuder klubben
Klubben bjuder på fika på klubbmöte.
Klubben bjuder på fika/lunch till funktionärer som hjälper till vid tävlingar.
Klubben bjuder instruktörer på fika när de håller kurs.
Instruktörer påpekar att pålägg mm behöver styckpaketeras i mindre portioner för att vara 
lättare att ta fram lagom mängd.
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§ 12 Hoppkurs Knutas
Tommy Johansson informerar om bakgrunden till att kursen för Knutas har avbokats. 
Representanter från styrelsen och agilityn har haft möte och diskuterat ärendet.

§ 13 Studiefrämjandet – kamratgrupper
När medlemmar tränar tillsamman, minst 3 st, ska ”vita listor” fyllas i och klubben får då ett 
bidrag från Studiefrämjandet. Efter kontakt med sitt riksförbund har Studiefrämjandet 
meddelat att dessa kamratgrupper är helt okej.

§ 14 Övriga frågor
Erika Öster har önskan om att starta ungdomsgrupp. Erika fortsätter diskussionen med 
styrelsen.

Klubbens 60-års jubileum – En grupp med Ylva Djerf som sammankallande håller i 
arrangemanget. Datum för jubileumsdag är bokat till 31/8. Man försöker få tillgång till ladan 
vid klubben och har många idéer på aktiviteter under dagen.

Christina Abrahamsson informerar om agilityplanen. Kommunen kommer hit och röjer runt 
hela planen och drar ur alla diken för att se om detta kan förbättra den vattensjuka planen. Vi 
får vara med och välja vad som ska röjas, Anders Haage medverkar där.

Ulrika Teodorsson informerar om nyckellistan. Håller på och tar in nycklar från dom som inte 
måste ha nycklar längre. Nycklar ska innehas av grupp- och kommittéansvariga, kursledare 
och andra med uppdrag i klubben, t ex ordförande, sekreterare mm.

Marie önskar få in nyheter till hemsidan.

§ 15 Mötet avslutas

Ulrika Teodorsson Gunnar Andersson
Sekreterare Ordförande

Marie Eriksson Anders Haage
Justerare Justerare
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