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§1 Mötets öppnande 

Ordförande Anna-Lena Nord öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 14 närvarande medlemmar. 

§3 Styrelsens förslag till protokollförare 

Mötet beslutar styrelsen förslag att sittande sekreterare Marie Magnusson för 

protokoll för mötet. 

§4 Val av justeringsmän 

Till justeringsmän beslutar mötet Anne-Marie Guve och Annalena Eriksson. 

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst. 

§6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns och fastställs. 

§7 Föregående mötesprotokoll 

Sekreterare Marie Magnusson läser upp protokoll från senaste medlemsmöte 

som var den 10 oktober 2019. Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

§8 Ekonomisk rapport 

Simon Sallerbäck meddelar rapport från kassör Johanna Sallerbäck som inte 
kunde närvara på mötet. Resultatet är 21552,30 kr och på kontot finns 

52170,42 kronor. Antalet medlemmar är 90 st. 

§9 Information grupperna 

a) Agility 

Inget att rapportera. 

b) Bruks 

Inget att rapportera. 

c) Hemsidan 

En ny hemsida är skapad sedan förra mötet. 
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d) Köket 

Det har inte varit någon verksamhet i köket under året då inga tävlingar 

genomförts.  

e) Lydnad 

Två tävlingar planeras nästkommande år, 2021. En kvällstävling den 29 

juli, klasserna start-II. Cup Bia den 4 september, klasserna start-III. 

En lydnadstävlingsgrupp som ska planera tävlingarna skapas. Inger 

Timan, Anne-Marie Guve, Kerstin Larsson, Anna-Karin Andersson, och 

Anna-Lena Nord ingår i gruppen. Frågan ska även gå till Thina 

Johansson om hon kan vara med. 

f) Nosework 

Rebecka Lundqvist rapporterar att noseworkgruppen planerar två 

tävlingar 2021, en mindre tävling den 29 maj och Bianosen den 11 

september. 

g) rallylydnad  

Jennie Sjöström rapporterar att två rallylydnadstävlingar planeras 2021, 

en tävling den 8 maj då det är dubbla tävlingar i klasserna Nybörjare och 

Fortsättning samt Cup Bia den 5 september, alla fyra klasserna.  

h) Sponsring 

Sponsringen har legat nere under året på grund av att inga tävlingar har 

genomförts. Kommer att tas upp igen till planerade tävlingar under 2021. 

Tips på sponsorer mottages tacksamt. 

i) Stuga/plan 

Vattnet är nu avstängt. Lyset utomhus behöver ses över. Styrelsen får i 

uppdrag att kolla över vad man kan göra. 

Till våren, när vårens kurser startar, behöver toafrågan ses över, under 

perioden då vattnet fortfarande är avstängt. Styrelsen får i uppdrag att 

utreda frågan om eventuell bajamaja eller dass. 

j) Tjänstehund 

Inget att rapportera. 
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k) Utbildning 

Kerstin Larsson presenterar upplägget för höstens hundpromenader. För 

att få kulturbidrag från Studiefrämjandet krävs någon form av ”aktivitet” 

som hundmöten, kontaktövningar och liknande. Linda Nilsson kommer 

att ansvara för hundpromenaderna tillsammans med någon mer som ska 

hålla i ”aktiviteten”. Första gången blir den 22 oktober kl 18.30, 

fortsättningsvis på torsdagskvällar. Ett par tillfällen är också lagda på 

lördagar kl 10.30, den 7 och 14 november. Vi testar med två lördagar för 

att kolla av intresset. 

Vårens kurser ska läggas ut på hemsidan så snart som möjligt. Maria Löf 

ansvarar för att det blir gjort. 

Jennie Sjöström och Anna-Lena Nord har påbörjat utbildning för 

tävlingssekreterare för rallylydnad. 

Rebecka Lundqvist har gått utbildning till tävlingsledare i Nosework. 

Annalena Eriksson har gått utbildning till tävlingssekreterare för 

Nosework. 

§11 Medlemsmötets synpunkter 

Inget tas upp under punkten medlemsmötets synpunkter. 

§ 12 Övriga frågor 

Valberedningen, Björn Brorsson, Anne-Marie Guve och Rebecka Lundqvist 
informerar om: 

• Valberedningen har förberett val av: 
Styrelse, (7 ordinarie ledamöter) 1 nyval, 3 omval, 3 har 1 år kvar, (2 

suppleanter) 1 omval, 1 har 1 år kvar. 
2 revisorer, omval 1 revisorsuppleant, omval 

• Valberedningen har tagit fram ett preliminärt förslag på ny styrelse. En 
ordinarie ledamot, Johanna Sallerbäck, kassör, kommer att avgå vid 
årsmötet. Övriga ledamöter och suppleanter, revisorer och revisorsuppleant 

har tackat ja till att fortsätta. Valberedningens förslag att ersätta Johanna 
Sallerbäck som kassör är Anna-Karin Andersson, som tackat ja till uppgiften 

om hon blir vald på årsmötet. 

• Medlemmarna har möjlighet att nominera förslag till styrelseledamöter. 
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Förslaget ska vara styrelsen tillhanda senast 15 december. Därefter 
sammanställs eventuella förslag och meddelas valberedningen. 

• Medlemmarna kan skapa en grupp för att ta fram förslag på valberedning. 
Alternativt föreslås medlemmar i valberedningen på årsmötet. 

• Valberedningen planerar efter de nya stadgarna 

Hålltider 

Sista datum  

2020-09-21 Valberedningen är inbjuden till styrelsemöte 

2020-11-15 Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna 
dels på medlemsmöte 2020-10-15, dels genom mailutskick 

senast 2020-11-15 

2020-12-15 Medlemmarnas nomineringsförslag ska vara styrelsen 

tillhanda. 

2020-12-22 Styrelsen ska senast en vecka efter nomineringen är 

avslutad delge valberedningen en lista över inkomna 
förslag från medlemmar 

2021-02-09 Valberedningens slutliga förslag ska vara styrelsen 
tillhanda senast fem dagar före det att handlingarna ska 
var tillgängliga enligt § 7. 

2021-02-14 Handlingar som ska beslutas av årsmötet ska vara 
tillgängliga för medlemmar senast sju dagar före mötet 

enligt § 7. 

2021-02-21 Årsmöte (perioden 10-28 februari) 

 

Ny kassör kommer att behöva stöd från tidigare kassörer. Mötet föreslår att ny 

kassör och någon mer ska gå kassörsutbildning via Studiefrämjandet. 

§13 Nästa möte 

Årsmöte den 21 februari kl 15.00 
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§14 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutar mötet. 

 

 

 

Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 

Anne-Marie Guve   Annalena Eriksson 

Justerare    Justerare 
 

 

 

 


