
 
 

Protokoll Medlemsmöte 2016-12-14 

Närvarande: Sigge Friis, Gittan Andersson,Siv Eriksson, Berit Sörengård, Mia Nordin,Ingrid 

Larsson,Anne-Maria Jansson, Nils Magnusson, Carolina Jordell, Jessica Benerbäck, Lars Göran 

Gustafsson, Sara Sundström, Anna Hjulström, Anita Pettersson Åsa Perlefelt, Ebba Mittag-

Leffler, Britt Mari Mattin-Lassei, Siv Lindfors, Ingemar Elfström, Sonny Ström, Anette Vretman 

 

1 

Mötets öppnande  

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

2 
Dagordning 
Dagordningen Godkändes. 

3 
Val av justeringspersoner 
 Ebba och Gittan 
 
4 
Föregående protokoll 
Inget protokoll fanns tillgängligt för genomgång. 

5 
Kassarapport 
Ingemar redogjorde genom kassören för aktuell kassarapport. Rapporten 
godkänns och läggs till handlingarna. 

 

6 
Skrivelser 

► Smålandsdistriktet har gjort en skrivelse om hus SKK behandlar SBK när det 

gäller beslut som SBK tagit. Medlemsmötet ställer sig bakom skrivelsen.  
SBK står inte bakom SKK´s förslag till omorganisation. SBK kommer att göra en 
konsekvensanalys som sänds till SKK.  



 
 

7 
Rapporter. 
Ingemar informerar lite om förslaget till omorganisation som SKK lagt. Det är 
en stor osäkerhet om hur det blir för lokalklubbar. Fagersta bk startar en grupp 
som kommer att försöka reda ut, samt göra konsekvensanalys utifrån vår 
lokalklubbs intressen, gruppen består av Bengt Larsson, Åsa Perlefelt, Ingemar 
Elfström, Sonny Ström, Bippa Mattin-Lassei där Bippa är sammankallande. De 
kommer att starta när mer information om hur förhandlingarna mellan SKK och 
SBK kommer oss till handa. 

Från Sektorer: 
 
Tävling:  
Tävlingssektorn har utbildat alla tävlingsledare och dommare för lydnad i de 
nya regelverket den 13/11 och 18/11 
Bippa har beställt nya hinder och koner inför nya reglerverket. 

Ras/Rus:  
Gittan informerar att de planerar för 2017 nya MH och MT. 

HUS:  
Utbildningar för instruktörer steg 2 är på gång, Yvonne och Maria S. är 
intresserade. 
 
Rally:  
22 januari kommer Katarina Strömberg ha utbildning i de nya reglerna och 
genomgång av de nya momenten. 11 februari tävling nybörjarklass och 2 st 
fortsättningsklasser. 
 
Agillity:   
Nytt slalomhinder inköpt. 
 

 
Tjänstehunds sektorn:  
Ingen rapport. 
 
 
8 
Övrigafrågor 
● Nytt förslag på utbyggnad, att man bygger en läktare i stället för att göra en 
vinkel, under läktaren kan man ha förvaring mm. 
● Städning i klubbstugan, Anna Hjulström lägger ut lista på FB som man kan 
fylla i själv med tider som passar. Alla hjälps åt att städa. 
● Intresserade av att utbilda sig till tävlingsledare, domare, tävlingssekreterare 



mm meddelar styrelsen som kontaktar distriktet. 
● Tävlingsträning i de nya momenten blir på medlemsträningen den 3 januari 
start kl 17:00  föranmälan krävs, Anna lägger ut lista för att anmäla sig på. 
● Årsmöte den 24 februari 
 
 

 
Avslutning 

Ingemar tackar för visat intresse och avslutar mötet 

 

________________________   ______________________ 
Ingemar Elfström, ordförande                    Anette Vretman, sekreterare 

  

___________________________ ________________________ 
 Justeras  Ebba Mittag-Leffler  Justeras Gittan Andersson   

  

 

 


