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Protokoll medlemsmöte 2022-09-08 kl.19.00

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

§ 67. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes.

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

§ 69. Anmälan om protokollförare.
Mötet anmälde Carin Grönkvist till protokollförare.

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

§ 71. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet ansåg att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.

§ 72. Fastställande av dagordning. 
Dagordningen fastställdes.

§ 73.  Inkomna motioner.
Inga motioner har inkommit.

§ 74. Nulägesrapport från styrelse och sektioner.
- Köket
 Inget att rapportera.

- Styrelsen
Vecka 37 är det Hundens vecka - arrangemang tillsammans med studiefrämjandet. 
Eftersom vi har haft Öppet Hus den 27/8-22, så kommer vi att uppmärksamma detta 
på hundpromenaden den veckan.



- Klubben har idag 179 medlemmar vilket är mycket glädjande då det är 12 år sedan 
vi hade så många.

- From idag kan man skriva ut sitt medlemskort via Mina sidor på Membersite.

- Utbildning. En valpkurs med 11 deltagare pågår samt en vardagslydnad 2 med 5 
deltagare pågår.
Förfrågningar om fler valpkurser har inkommit - ev. kan Solveig ta den kursen.

- Tävling.

Vi har en appellspår tävling den 8/10. Ingrid Johansson kommer att vara mottagare 
och Christina Andersson och Elisabet Andersson skrivare.

Elisabeth Andersson med ” Bob” har nu även erhållit Finskt Utställningschampionat 
den 4/9-22. Stort grattis!

Ingrid Johansson med Maxi har varit och tävlat lägre klass spår,  i Åseda Lenhova 
den 12/6-22 och Svalöv 3/7-22- båda med godkända resultat.

Carin Grönkvist med Ziva har tävlat appellspår i Kind den 3/9-22 med godkänt 
resultat.

§ 75. Ekonomi.
Kassören presenterade preliminär balansräkning och preliminär resultaträkning, 
bilaga 1 och 2.
Mötet ansåg att vi ska kolla upp om vi kan minska kostnaderna för postgirot. 

§ 76. Övriga frågor.
En medlem önskar att vi skickar ut nyhetsbrev.
Valberedningen vill ha en namnlista, inför sitt arbete.

§ 77. Nästa medlemsmöte, blir årsmötet. Kallelse kommer senare.
Nästa styrelsemöte blir den 4/10-22 kl.18.30.

§ 78. Mötet avslutas.
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Ordförande                                                     Sekreterare 

Solveig Karlsson                                            Carin Grönkvist



Justerare                                                                         Justerare

Christina Andersson                                                    Pia Adolfsson


