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Lidköpings Brukshundklubb 

 
 
 
 
 
§ 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 Tommy 

Johansson och PG Lindahl. 

 

§ 4. Ekonomisk rapport 

Behållning på klubbens bankkonton är den 2:a maj 2017, 266 748,85kr. 

Resultaträkningen visar ett positivt resultat, på 51 464,65kr. 

 

 

 

§ 5. Rapporter från kommittéer och grupper 

 

IPO-R –Förberedelserna till SM:et den 3-4 juni är i stort sett klara, det är 

bemanningen i köket som ej är helt löst ännu, medlemmarna på mötet 

uppmanas att försöka hitta några som kan ta sig an denna uppgift.  

 

Tävlingsgruppen – Har sedan förra mötet arrangerat två spårtävlingar, den  

23 april anordnades en Lägre/Högre spårtävling med 5 deltagare i varje klass. 
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Och den 14 maj en Elitspårtävling tillika DM för Skaraborg med nio deltagare, 

Sara Lundin från Skövde vann både tävlingen och DM:et. 

Har tillsammans med Götene anordnat en dirigeringskurs i Lydnad på 6 

tillfällen, där både tävlingsekipage och tävlingsledare fick öva på de nya 

lydnadsreglerna. 

Har under våren fortsatt med tävlingsträning varje måndag, med dirigering 

första måndagen i varje månad.  

Den 26 maj arrangeras lydnadstävling, start klass elit, totalt 20 anmälda den 

föregås av genrep kl 18,00 den 22/5 för klubbens ekipage som ska delta i 

tävlingen. 

Gemensam KM-dag 26 augusti. 

Tävlingsgruppen kommer med ett förslag om att ändra reglerna till KM:et i 

lydnad, debutantklassen, startklass och KM:klassen, klass 1. Mötet beslutar 

att detta ska gälla.  

 

Utbildningsgruppen – Vårens kurser är i stort sett avslutade, några har ett 

kurstillfälle kvar. 

Första onsdagen i varje månad har det varit öppet hus med instruktör 

närvarande. 

Planeringen för hösten är i full gång, klart hittills är tre grundkurser, en nybörjar 

agility-kurs och en fortsättnings-kurs agility. 

 

Agilitygruppen – Ingen rapport.  

 

Rallygruppen – Har fortsatt med kvällsträning på onsdagar under våren, även 

haft fm-träning på torsdagar. 

 

Stuggruppen – Den 27 maj är det städdag, stuggruppen har tagit fram en 

arbetslista. Klubben bjuder på grillat till alla som hjälper till. 

 

Aktivitetsgruppen – Anordnar bakluckeloppis i juni. Det finns T-shirts med 

klubbens logga att köpa. 

 

Köksgruppen – Ingen rapport, enligt kassören så går köket ihop ekonomiskt. 
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Styrelsen/PR – Två stycken beatchflaggor kommer att köpas in. En ny skylt 

har donerats av stugansvarig Jonas Sundström och den gamla skylten tas ner. 

Hyreskontraktet för ladan kommer att undertecknas i dagarna av ordförande 

Eva Svensson. 

Ulrica Svensson informerade om ”Power-meet” som kommer att arrangeras på 

Hovby flygfält. Vägen mellan ridhuset och LBK kommer att vara avstängd, 

behövs ett passerkort för att åka där. Styrelsens medlemmar kommer att ha 

några kort att låna ut om behov finns. Det kommer vara en camping på 

flygfältet i närheten av vår anläggning, kommer dock att begränsas med 

staket. 

 

 

§ 6. Övriga frågor 

Ett plank med spegel kommer att byggas av Tommy Granholm oh sättas upp 

på apellplanen. 

 

Mötet avslutas 

Eva Svensson avslutar mötet. 

 

Efter mötet hölls en intressant föreläsning av polishund förare Johan Hansson. 

 

 

 

 

Lotta Axelsson Eva Svensson 

Sekreterare Ordförande 

 

 

 

Tommy Johansson PG Lindahl 

Justerare Justerare 


