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§ 1. Mötets öppnande 

Magnus Lindholm hälsar välkommen och öppnar mötet. 

§ 2. Mötets utlysande 

E-post med kallelse till alla medlemmar skickades ut 23/9 och kallelse + 

dagordning skickades ut 15/10. Samma datum har dokumenten lagts ut på 

klubbens hemsida och Facebook. 

§ 3. Val av mötesordförande 

Magnus Lindholm 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Ulrika Teodorsson 

§ 5. Val av två justerare 

Lotta Axelsson och Anders Haage väljs att justera protokollet. 

§ 6. Ekonomisk rapport 

Magnus Lindholm går igenom klubbens ekonomiska status, resultaträkning 

och balansräkning och konstaterar att det ser bra ut och vi kommer hålla årets 

budget som det ser ut nu. 

§ 7. Rapporter från kommittéer och grupper 

Tävlingsgruppen 

22/8 arrangerade Tävling, Rally och Aktivitetsgrupperna gemensamt en  

KM-dag med KM-Lydnad och KM-Rally och grillfest på kvällen. I Lydnad 
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segrade Marie Eriksson med Missi och erövrade Rebell´s vandringspris för 

tredje gången och får behålla det. I debutantklassen segrade Fredrick Jonsson 

med Wilma. 11/9 arrangerades KM-Bruks med endast tre startande. Här 

segrade Börje Andersson med Emma för andra året i rad. 20/9 arrangerades 

Sök Lkl – Hkl och Elit-klass med sex deltagare. Vinnare i Elitklass blev Sara 

Hellberg Götene med schäfern Harley som erövrade sitt andra Cert. Vinnare i 

högreklass blev Tommy Granholm Lidk med sin golden Moses som fick ett 

Godkänt resultat. 23-27 september representerade Ander Haage Sverige vid 

IPO-R VM i Danmark och placerade sig på en hedrande 13:e plats. 3/10 hölls 

Lag-DM i Bruks i Skövde men pga av hälta på en hund fick Lidköpings lag 

lämna återbud. 4/10 skulle vi haft en apelltävling på klubben men den fick 

ställas in pga för få anmälningar. 11/10 anordnade Distriktet en dag för 

lydnadsdomare och tävlingsledare där bedömning och planering av dirigering 

diskuterades. Tommy Granholm representerade klubben som tävlingsledare 

och Christina Abrahamsson var där i egenskap av domare. 

Utbildningsgruppen  

Det har flutit på bra med de tre kurser som varit i höst. 

Agilitygruppen 

Skaraborgsmästerskapet i Agility arrangerades på klubben 17/9. Det var en 

lyckad tävling med nöjda tävlande och publik. I vinter kommer man köra 

träning i ridhuset i N.Härene som tidigare år. Vecka 48 hjälps man åt att flytta 

hinder till ridhuset. 

Stugkommittén  

Man har köpt in en ogrässpruta i sommar för att hålla undan ogräset runt 

Stugan och parkering. 
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PR/Aktivitetskommittén  

Man var med och arrangerade grillkväll på KM-dagen 22/8. Tjejerna vann den 

prestigefyllda kubbmatchen under kvällen! Man hjälpte också till med att ta 

fram sponsorer till agilitytävlingen 27/9. 

Kökskommittén  

Styrelsen har sett till att det finns saker hemma till kurser tävling då det 

fortfarande inte finns någon köksgrupp. 

Ungdomsgruppen – Inget nytt att rapportera. 

Rallygruppen  

Onsdagsträningarna rullar på. Man har en bra sammanhållning bland de 

aktiva och har åkt till flera tävlingar tillsammans. 22/8 hade klubben sitt första 

Rally-KM där Fredrick Jonsson med Wilma segrade. 17/10 arrangerades DM i 

Rallylydnad i på Mariestads BHK. Lidköping deltog med 3 lag där det bästa av 

våra lag hamnade på en 5:e plats av 10 lag. Individuellt presterade Nadine S 

Fasth och Emo bäst med en 4:e placering i nybörjarklass och Maria Ivarsson 

och Smack bäst i avancerad klass med en 2:a plats. 

§ 8. Statusrapport Lidköpings kommun och vårt arrende 

Magnus Lindholm beskriver vad som hänt i möten med kommunen ang våra 

arrendeavtal och nyttjanderättsavtal. Förhandlingar med kommunen fortsätter. 

§ 9. Sponsring privata aktörer 

Styrelsens har som förslag att tillsammans med samtliga gruppledare i en 

mindre grupp diskutera hur vi som klubb ska ställa oss till privata aktörer med 

konkurrerande verksamhet. Mötet tycker förslaget är bra och styrelsen jobbar 

vidare med det. 
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§ 10. Framtida lösning köket 

Mötet beslutar att köket stängs från årsskiftet och vi kommer alltså inte att ha 

någon försäljning då det fortfarande inte finns någon/några som vill ta på sig 

ansvaret. Köket kommer bara att vara öppet vid tävlingar och andra större 

arrangemang såsom Klubbmöten, mm. Hittills har styrelsen skött inköpen. 

Köket går heller inte runt ekonomiskt och då ingen håller i det är det svårt att 

analysera vad som inte fungerar. 

§ 11. Övriga frågor 

Belysning runt planerna och på altanen och på stugan behöver ses över. 

Anders Haage och Janne Holm tittar på detta och tar fram ett förslag till 

styrelsen på vad som behöver göras. 

§ 12. Mötet avslutas 

Magnus Lindholm avslutar mötet. 

 

 

 

Ulrika Teodorsson Magnus Lindholm 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Lotta Axelsson Anders Haage 

Justerare Justerare 


