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§ 1. Mötets öppnande 

Christina Abrahamsson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

§ 2. Mötets utlysande 

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

1 juni och har då även från denna datum funnits på klubbens webb och 

Facebooksida. Dagordning lades ut på klubbens webb och Facebooksida en 

vecka innan mötet men inga mejl kunde skickas till medlemmarna då SBKs 

funktion för detta via Medlem Online låg nere pga tekniska problem.  

Mötets utlysande godkändes. 

 

§ 3. Val av mötesordförande 

Christina Abrahamsson valdes till mötesordförande. 

 

§ 4. Val av mötessekreterare 

Ulrika Teodorsson valdes till sekreterare. 

 

§ 5. Val av två justerare samt fastställande av röstlängd 

Till att justera protokollet jämte sekreterare och mötesordförande valdes Teija 

Skoglund och Nina Ellhage. 18 medlemmar med rösträtt närvarande. 

 

§ 6. Ekonomisk rapport 

Behållning på klubbens bankkonton är 192.000 kr. Resultaträkningen visar ett 

positivt resultat per 2015-05-31 på 39.359 kr. Från maj har Ulrica Svensson 

tagit på sig att sköta bokföring och fakturabetalning i klubben och ett 

bokföringsprogram har köpts in där allt nu registreras. Styrelsen avser följa 

upp med mer detaljerad ekonomisk rapport och avstämning mot budget efter 

sommaren. 
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§ 7. Rapporter från kommittéer och grupper 

Räddnings-SM - Mycket positiv respons. Reportage från tävlingen kommer i 

Brukshunden. Allt löpte på och alla funktionärer och frivilliga gjorde ett 

fantastiskt jobb enl SM-generalen Christina Abrahamsson, som själv gjorde ett 

mycket gott jobb med att hålla ihop allt. 

Tävlingsgruppen – I april fick Tommy Granholm frågan att leda 

tävlingsgruppen. Den nya tävlingsgruppen består förutom Tommy Granholm 

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

och Tommy Johansson. Den 19 april anordnades en Lägre/Högre spårtävling 

med sju deltagare. Den 10 maj hade vi en Elitspårtävling med endast fyra 

deltagare. Den 16 maj skickade vi ett lydnadslag till Vara-Grästorp för 

deltagande i Lag-DM. Laget bestod av Marie Eriksson, Nadine Fast och 

Svante Olausson och de lyckades ta hem en bronsmedalj endast slagna av 

Skövde och Tomten. Den 29 maj hölls en lydnadstävling med 14 deltagare. 

Kommande tävlingar är KM i lydnad 22 augusti. Då blir det en  

KM-dag för både Lydnad och Rallylydnad med en grillfest på kvällen. Agilityn 

hade redan bokat domare för sitt KM en annan dag men idén med gemensam 

dag tas med även till nästa år. KM i Bruks arrangeras den 5 september. 

Pga en incident med kvarglömda föremål i uppletsrutan vid en av tävlingarna 

vill Tommy Granholm uppmana alla medlemmar att vara noga med att ta in 

alla föremål som man lägger ut i uppletsrutan. Tommy vill även förtydliga att 

måndagar är tävlingsgruppens kväll på stora planen så ev. agilityträning får 

denna dag ske på lilla planen. 

Utbildningsgruppen - Vårens kurser är klara. Det har varit svårt att få 

instruktörer till höstens kurser. De kurser som kommer annonseras är en 

tävlingslydnad, tre agility (grund, fortsättning, tävling) och en aktivitetkurs på 

fyra gånger. Kortkurser verkar lättare att få instruktörer att ha. 

Agilitygruppen - Två tävlingar har hållits under maj. Nybörjarcupen med två 

Lidköpingsekipage där Emma Johansson och Pelle tog två fina placeringar 

med en 1:a plats i Hopp Large och en 2:a plats i Agility Large. Jyckebohoppet 

hade flera Lidköpingsekipage. Agilityträning hålls på torsdagar o söndag 

förmiddag. Agility-DM planeras till 27/9 och man håller på och söker 

funktionärer. 
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Rallygruppen – Träningstävling hölls 25/4 och kommer hållas i höst igen. 

Rallygruppen består nu av gruppledare Ronja Svensson, Fredrik Jonsson, 

Cecilia Jonsson, Teija Skoglund och Anna-Kajsa Klarin. Man har försökt ragga 

lite nya medlemmar och det har varit positivt gensvar. Man fortsätter med 

onsdagsträningar. KM hålls ihop med lydnads-KM 22/8 med gemensam 

grillfest på kvällen. 

Ronja Svensson och Fredrik Jonsson ska gå SBKs M1-utbildning i höst. 

Stugkommittén – Det ordnades en städdag i våras då medlemmarna hjälptes 

åt att tvätta utsidan på stugan, tvätta fönster och snyggade till inne. Tömning 

av septitanken gjordes innan SM och kommunen tog ner några träd vid 

raststigen som var på väg att ramla och utgjorde en fara. En ogrässpruta är 

inhandlad till klubben. Kommunen klipper gräsplanerna torsdag eller fredag. 

Alla medlemmar som är ute får hjälpas åt att flytta undan allt på planen senast 

onsdag kväll.  

PR/Aktivitetskommittén - Onsdag 27 maj hade vi Marianne Gustavsson, 

säljare från Arrak Outdoor, på plats. Det inbringade några ordrar och dessa 

levereras ut i dagarna. Kommittéen har planer på att arrangera en sommarfest 

i samband med KM i lydnad och agility 22 augusti, mer information kommer. 

Kökskommittén – Inget att rapportera mer än att det fortfarande inte finns 

någon köksansvarig/kökskommitté. 

Ungdomsgruppen – Gör nu ett uppehåll med sina träffar över sommaren. 

 

§ 8. Arrendet – omförhandling med Lidköpings Kommun 

Alla närvarande medlemmar röstar för att vi släpper den del av vårt arrende 

som Lidköpings kommun framfört att Räddningstjänsten vill åt. Styrelsen får 

uppdrag att fortsätta förhandlingarna med Lidköpings Kommun. Det blir 

diskussion om att vi har mer område som nyttjanderätt än vad som visas på 

de kartor som vi fått inför förhandlingarna. Finns gamla dokument och kartor 

som bör plockas fram. Detta får kollas upp i möte med kommunen. 

 

§ 9. Starta MH-verksamhet på klubben? 

Det finns intresse från vissa att jobba för att ha MH på klubben. Frågan är 

väckt. Mötet anser att man först bör samla ihop intresserade och se att man 

har folk att hålla igång en sådan verksamhet innan beslut kan tas. 
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§ 10. Sponsring från företag kopplade till privata aktörer 

Mötet anser att det är okej om det gäller den del av aktörens verksamhet som 

inte har med hundkursverksamhet att göra. Bör stämmas av med styrelsen i 

tveksamma fall. 

 

§ 11. Hjälp med köket – kökskommitté 

Saknas fortfarande ansvarig/grupp till köket. Styrelsen håller i inköpen av det 

viktigaste tillsvidare. 

 

§ 12. Övriga frågor 

”Stund med hund” har fått mycket positiv respons. 15 ekipage är anmälda och 

turas om att var 14:e dag åka runt på äldreboenden i Lidköpings kommun enl 

ett schema. För detta får klubben ett Kulturbidrag från Studiefrämjandet på 

3000kr/år. 

Christina Abrahamsson har tagit in offerter på skyltar gällande Förbud av 

rastning på apellplanen. Det var ganska dyrt så vi testar att göra egna skyltar, 

laminera och sätta upp. Ulrika Teodorsson fixar ett par skyltar. 

Tommy Granholm framför önskemål om att ”dela” upp apellplanen för bruks 

och agility. Ev med ett staket som går att sättas upp och ta ner mellan 

plandelarna. Mer detaljer får tas fram innan beslut kan tas. 

Tidigare år har det budgeterats för att vi ska gräva bort ”kullen” apellplanen 

mot vägen. Vi bör kolla om vi eventuellt kan få hjälp av kommunen att göra 

iordning planen. Bör tas med i diskussionen med arrendet med kommunen. 

 

§ 13. Mötet avslutas 

Christina Abrahamsson avslutar mötet. 

 

 

Ulrika Teodorsson Christina Abrahamsson 

Sekreterare Vice ordförande 

 

 

Teija Skoglund Nina Ellhage 

Justerare Justerare 


