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Protokoll medlemsmöte 2022-04-28 

§ 32. Mötets öppnande.
Ordförande Solveig Karlsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 33. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes.

§ 34. Val av mötesordförande.
Mötet valde Solveig Karlsson till mötesordförande.

§ 35. Anmälan om protokollförare.
Mötet utsåg Carin Grönkvist till protokollförare.

§ 36. Val av justerare.
Till justerare av protokollet valdes Christina Andersson och Pia Adolfsson.

§ 37. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Medlemmarna ansåg att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

§ 38. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes.

§ 39.  Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

§ 40. Nulägesrapport från styrelse och sektioner.
Utbildningssektorn: Helgen den 23-24 april hade Carin Grönkvist en spårkurs. 
En valpkurs som Sofie Söderström har haft hade avslutning igår den 28 april. 
Sofie S. startar en allmänlydnadskurs på måndag den 2 maj och en till valpkurs den 
11 maj.
Vi hade lagt ut en Rallylydnadskurs/ introduktion som Marianne Ström skulle hålla i. 
Tyvärr blev den inställd då det var endast 1 anmäld. 
Vi har nu provat att erbjuda en rallylydnadskurs/ nybörjare. Vi får se om det blir 
några som är intresserade av den kursen.



Kök: Förberedelser för vår tävling pågår.

Tävlingssektorn: Den 7 maj har vi vår elitspårtävling . 

§ 41. Ekonomi.
Preliminär balans/resultaträkning tom första kvartalet delades ut. Se bilaga 1 och 2.

§ 42. Övriga frågor.
Styrelsen har fått förfrågan om vilket pris klubben har för att abonnera ut klubben.
Mötet beslöt att vi skulle ta 500 kr/ påbörjat dygn. Dock tillkommer 150 kr för 
husvagn med el, och 100 kr utan el.

Styrelsen har en fråga till klubbmedlemmarna. Vi har agilityhinder som står ute och 
och så småningom kommer att blir förstörda. Vi har inte heller lyckats få tag på 
agilityinstruktör, så några kurser har klubben inte kunnat erbjuda. 
Dessa hinder kostade 33 000 kr och vi har fortfarande avskrivning på dem. Frågan till
medlemmarna är om vi ska försöka sälja av agilityhinder och övriga saker så som 
tunnlar m.m. då den investeringen inte har genererat några intäkter att tala om.
Efter diskussion beslöt mötet att vi ska behålla dessa då vi säkert inte får så mycket 
betalt för dem.

Carin G. Ska kontakta några hon känner med förfrågan om att de kunde komma och 
ha lite uppvisning av agility, samt lite prova på. 

§ 43. Nästa medlemsmöte.
Nästa medlemsmöte den 8 september kl. 18.00
Nästa styrelsemöte den 24 maj kl.18.30

§ 44. Mötet avslutas.
Mötesordförande tackade för visat intresse och avslutar mötet.

Medlemsmötet avslutades med grillning och hundrace.
 Det var glädjande att 15 deltagare kom till mötet.

Ordförande Solveig Karlsson                              Sekreterare  Carin Grönkvist

Justerare

Christina Andersson                                            Pia Adolfsson


