
Medlemsmöte 12/9 

 

§1. Mötets Öppnande 

§3. Val av mötessekreterare 

 Anna Hjulström väljs som sekreterare 

§4. Närvaroförteckning 

Närvaroförteckning skickas runt och skrivs på, 13st närvarande plus ordföranden 

§5. Godkännande av dagordning 

Städdag och Städning läggs till under Övriga frågor 

§6. Val av justerare 

Maria Hammarberg och Bisse Falk väljs till justerare 

§7. Kassarapport 

Ordförande läser upp kassarapporten från Bankgiro, samt rapporter från olika sektorer m.m. 

§8. Övriga rapporter 

 Medlemsträningar: Britt-Marie läser upp dom nya tiderna för medlemsträningarna, samma 

tider som året innan, men justerat förmiddagstiderna. Så nu har lydnad, rallylydnad och 

agility en varsin tid även på förmiddagarna. 

 Trivselregler: Britt-Marie läser upp dom nya trivselreglerna, justeras genom att ta bort ett 

stycke text. Det finns listor i hallen där man ska skriva under att man läst reglerna.  

 Eva Bodfäldt: påminner att eva kommer och håller en föreläsning på klubben den 29/9 

§9. Skrivelser 

SBK- Remissvar på regelrevideringarna: Britt-Marie läser upp remissvaret sm skickades in från 

Västmanlands distrikt. 

§10. Övriga frågor 

 Ansvarig TÄS: Klubben söker ny ansvarig för TÄS, då Karin kommer sluta efter detta år. Och 

ber medlemmar hålla utkik efter en passande, eller om dom själva är intresserade. Förslag är 

att man försöker få till flera i sektorn och vissa har hand om lydnaden och andra om brukset 

så blir det inte lika tungt för en person. 

 Ansvarig HUS: Klubben har ingen ansvarig för HUS och har inte haft på flera år. 

Uppmärksammar att vi söker någon för detta med. 

 Instruktörsutbildning – allmänlydnadsinstruktör: klubben söker alltid nya instruktörer, då 

kurser som klubben erbjuder har sjunkit drastiskt dom senaste åren.  

 Städning av nedrevåning av klubbstugan, toaletterna i klubbstugan och vintertid städning i 

hallen: Det diskuterades om vi skulle tilldela veckor som medlemmar i klubben ska städa eller 

om vi först ska testa med en frivillig städlista. 

Vi beslutade att vi börjar med en frivillig lista, där man skriver upp at tman har städat. 

Städning klubbstuga: Toalett utomhus året om, mer sällan vintertid städning av nedre våning 

samt toaletterna. 

Städning hallen: toaletten samt avotrkning av ytor i köksdelen. 



 Kodlås till klubbstugan: det beslutades att vi ska kolla kostnaden för att byta lås till dörren till 

klubbstugan, till ettt kodlås med tagg. För att minska risken för att fel person får nyckeln, om 

man råkar tappa bort den och för att förenkla för personer som ska in och städa i 

klubbstugan. 

 Städdag klubben – utomhus. Den 6 oktober bestämdes att vi ska ha städdag. Klubben bjuder 

på lunch och fika. 

 Mat till funktionärer: det disktuterades att vi behöver ha bättre mat till funktionärer. 

- ordentliga mackor 

- ordentlig mat till lunch 

- alla har rätt till att äta lunch, även om man bara går ett spår så har man rätt till lunch då det 

motiverar folk att hjälpa till samt för samhörigheten att alla sitter tillsammans kanske kan få 

folk att vilja ställa upp och hjälp till med något mer anvancerat nästa gång! 

Det beslutades att vi skulle höra med en person ifall han var intresserad av att ta över 

matlagningen inför tävlingar.  

§11 Mötet avslutande 


