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§ 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 och 

har även funnits på klubbens webb, Facebooksida och på anslagstavlan på 

klubbstugan. 

 

§ 3. Val av två justerare samt fastställande av röstlängd 

Till att justera protokollet jämte sekreterare och ordförande valdes Camilla 

Remgård och Eva Månsson. 

 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Behållning på klubbens bankkonton är den 10 okt 2017, 274 467,27 kr. 

 

§ 5. Rapporter från kommittéer och grupper 

 

IPO-R –Träningen fortsätter som tidigare. Anders Haage och Zelda deltog i 

VM i ytsök i Österrike. Anders Haage och Svante Olausson kommer att delta i 

två IPO-R tävlingar under hösten. 

 

Tävlingsgruppen – Lydnadstävling den 11/11. Annars inget annat som 

rapporterades. 

 

Utbildningsgruppen – Höstens kurser är i stort sett avslutade, någon har ett 

kurstillfälle kvar. 

Det är på gång med elektroniska listor till Studiefrämjandet, fungerar inte helt 

smärtfritt ännu. Caroline Ringholm kommer att bjuda in instruktörerna för att 

göra en kursplan till fortsättningskursen. 
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Agilitygruppen – Hoppas ett kunna ha någon/några småkurser i ladan under 

vintern. Har inte bokat tider i något ridhus för inomhusträningen i vinter, utan 

hoppas att kunna bedriva den i ladan. 

 

Rallygruppen – Är sugna på att arrangera en tävling, arbetar vidare med det. 

 

Stuggruppen – Fönsterbyte på klubbstugan kommer att genomföras under 

våren. 

 

Aktivitetsgruppen – Anordnar även i år en aktivitet i samband med 

musikhjälpen. Ev. en loppis under vintern. 

 

Köksgruppen – Önskemål om att undvika jordnötter pga. allergi. All mat i kyl 

och frys bör datummärkas. 

 

 

 

Styrelsen/PR – Några arbetsdagar kvar i ladan, vid nästa tillfälle kommer 

sargen att målas en andra gång. Sedan är det dags för underlaget som 

kommer att bestå av Rådasand. 

I början av nästa år kommer det att sättas ihop en grupp som ska ansvara för 

planeringen av upprusning av våra bristfälliga planer. En diskussion om 

svårigheten att träna med löptikar kom upp, tyvärr kommer det inte finnas 

någon bra lösning på detta innan arbetet med planerna är avslutat. 

Årsmöte 2018 blir den 24 feb. 

 

 

 

 

§ 6. Bokning och policy för ladan – Styrelsen uppmanade medlemmarna att 

lämna in förslag på regler för användandet av ladan, både när det gäller 

bokningsförfarande, pris mm. 
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§ 7. Övriga frågor – LBK har inte fått information om den enduro-tävling som 

anordnades på flygfältet och innebar att Ekestubbevägen stängdes av. Eva 

Svensson har pratat med ansvarig på kommunen som bad om ursäkt och 

lovade att detta ej ska upprepas. 

 

 

Mötet avslutas 

Eva Svensson avslutar mötet. 

 

Efter mötet var det planerat en HLR-kurs som tyvärr fick ställas in pga. för få 

anmälningar. 

 

 

 

 

Lotta Axelsson Eva Svensson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Tommy Johansson PG Lindahl 

Justerare Justerare 


