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Lidköpings Brukshundklubb 

 
 
 
 
 
§ 1. Mötets öppnande 

Eva Svensson hälsar välkommen och öppnar mötet. 

 

 

§ 2. Mötets utlysande 

Den 19 augusti har inbjudan till klubbmötet lagts ut på hemsidan och på 

Facebook. E-post till alla medlemmar skickades ut 4 oktober med kallelse och 

dagordning. 

 

 

§ 3. Val av två justerare  

Tommy Granholm och Tommy Johansson valdes att justera protokollet.  

 

 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Ulrica Svensson går igenom klubbens ekonomiska status, ingående saldo 

2016-09-01 är 255 933,28 kr. Värt att notera är att köket går plus, vilket det 

inte gjort på flera år. 

 

 

§ 5. Rapporter från kommittéer och grupper 

 

IPO-R – Tre medlemmar från LBK kom på fjärde plats i lag-VM i ruinsök, 

tävlingen gick av stapeln i Rumänien. Frank Jonsson informerade om 

räddningshundar på ett ungdomsläger som distriktet arrangerade på Götene 
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brukshundsklubb. Martin Lööf utbildar sig till domare för IPO-R 

 

 

Tävlingsgruppen – 9-10 september arrangerade tävling-, rally-, agility- och 

aktivitetsgrupperna gemensamt en KM-dag med KM-bruks, KM-lydnad, KM-

rally, KM-agility och fest med live-musik på kvällen. I bruks segrade Tommy 

Granholm och Moses, i lydnad segrade Svante Olausson med Dusty och i 

debutantklassen segrade Camilla Remgård och Bella.  

Tävlingsträning varje måndag och med dirigering 1:a måndagen i varje månad. 

Öppet hus med instruktör 1:a onsdagen i varje månad. 

Den 21 maj ordnades prova på spår för ungdomsgruppen, tyvärr inga 

deltagare. Den 21 maj var det kvällstävling lydnadsklass 1 - elit, 22 startande. 

Den 25 september arrangerades söktävling lägre - elit, 6 startande.  Den 2 

oktober var det en appeltävling, 2 startande. Den 8 oktober arrangerades en 

lydnadsdag med Lillemor och Kjell Edström, genomgång av 2017 

årslydnadsregler, 27 deltagare. 

Senare i höst/vinter kommer klubbens tävlingsledare åka på utbildningsdagar 

angående 2017 nya lydnadsregler. Det kommer att vara en lydnadstävling, 

klass 1 – elit, den 20 november. Och den 14 januari information för 

tävlingsledare angående nya bruksregler 2017. Tävlingsträningar och öppet 

hus fortsätter som vanligt. 

 

 

Utbildningsgruppen - Ingen rapport, kassören meddelar att intäkter från 

kurserna under året är 70 000 kr. 
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Agilitygruppen – KM i agility den 10 september. KM-mästare, small: -Anita 

Pettersson och Ella, medium: Kajsa Klarin och Wamos, large: Frida Remgård 

och Mojje. 

Den 27 maj arrangerades en deltävling i nybörjar cupen. 

Den 18 september anordnades Jyckebohoppet, en inofficiell tävling. I vinter 

kommer man köra träning i ridhuset i Norra Härene som tidigare år. Gå gärna 

med i Agilitygruppen ”Lidköpings bk agilitymedlemmar”. 

 

 

Rallygruppen – Onsdagsträningarna rullar på, De rallyansvariga har planer 

på att ”uppgradera” träningarna. KM-mästare blev Emma Hansson och Texas 

av 30 startande. 

 

 

Stugkommittén – En gräsklippare och trimmer har köpts in. Kommer att bli en 

städdag för alla medlemmar den 12 november. 

 

 

Aktivitetskommittén Arrangerade sommarfest med färdigmålning av altanen 

och grillkväll den 11 juni. Killarna vann den prestigefyllda kubbmatchen under 

kvällen! Anordnade även KM-festen. Planer inför våren/sommaren är bl. a. 

baklucke-loppis och prova på dag. 

  

 

Kökskommittén – Ingen rapport.  Köket sköts bra, går plus. 

 

 

Ungdomsgruppen – Har anordnat prova på tillfälle med spår och en 

promenad, tyvärr med få deltagare. Under hösten kommer det att ordnas 

prova på agility och rally, det kommer även att vara ekipagefotografering 
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Styrelsen/PR – Ronja Svensson kommer att vara kontaktperson till 

studiefrämjandet, hon kommer bl.a. att hjälpa till med listorna till 

studiefrämjandet mm. Koden till kodlåset kommer att bytas senare i höst, 

mailas ut till berörda. Nya klubbkläder är på gång. Ett första steg till samarbete 

med Götene brukshundsklubb har påbörjats, vi har möjlighet att träna på 

varandras klubbar utan del-medlemskap och fråga funktionär från den andra 

klubben om hjälp vid tävlingar och dylikt. Faller detta väl ut är tanken att 

utvidga samarbetet även till andra klubbar i närheten om intresse finns. 

 

 

§ 6. Övriga frågor 

 

Planer på att bygga nytt reningsverk, ny kraftstation och att leda om 44:an i 

området runt brukshundsklubben kommer troligtvis inte att påverka klubben 

nämnvärt. Arrendeavtalet är redan omförhandlat. 

SBK har centralt utarbetat nya regler angående mentaltest, dessa har ej 

godkänts av SKK. Utbildningsansvarig söks till distriktet. 

 

 

Mötet avslutas 

Eva Svensson avslutar mötet 

.  

Efter klubbmötet höll Jan-Olov Säll en intressant information om Missing People. 
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Lotta Axelsson Eva Svensson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

 

Tommy Granholm Tommy Johansson 

Justerare Justerare 


