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§1 Mötets öppnande 

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

§2 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställs till 11 närvarande medlemmar. 

§3 Styrelsens förslag till protokollförare 

Mötet beslutar styrelsen förslag att sittande sekreterare Marie Magnusson för 

protokoll för mötet. 

§4 Val av justeringsmän 

Ann-Sofie Larsson och Jennie Sjöström väljs som protokolljusterare 

§5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst. 

§6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen godkänns och fastställs. 

§7 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från föregående medlemsmöte 2020-10-15 gås igenom och läggs till 

handlingarna 

§8 Ekonomisk rapport 

På kontot 45338,90 kr, på Swish 269 kr 

§9 Information grupperna 

a) agility 

Hindren är inplockade för vintern 

b) bruks 

Kjell Andersson har haft skotträning på klubben vid två tillfällen under 

hösten. Det är önskvärt med ett par tillfällen även under våren 2022 

Det finns önskemål om en apellspårtävling. Tilda Källström och Ann-Sofie 
Larsson kollar upp möjligheterna att anordna en officiell eller inofficiell 

tävling till våren. 
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c) lydnad 

En tävling, Cup Bia, har genomförts. 

Klubben har anordnat vardagslydnads- och brukslydnadskurser under 
året. Önskemål om en rapportkurs finns. Tilda Källström kollar upp 
möjlighet och planerar tillsammans med Ann-Sofie Larsson och Thina 

Johansson. 

En tävling, Cup Bia, är planerad under 2022 

d) rallylydnad 

Två tävlingar har genomförts under året, en i maj och Cup Bia i 
september. 

Två tävlingar, en i maj och Cup Bia, är planerad under 2022 

En nybörjarkurs är planerad till våren. 

e) tjänstehund 

Inget att rapportera 

f) nosework 

Anna-Lena Nord kollar med Annalena Eriksson om hon kan tänka sig att 
vara ansvarig för Nosework. 

g) köket 

Inget att rapportera 

h) stuga/plan 

Marie Magnusson får i uppdrag att kolla med miljökontoret om vattnet i 
den utdömda brunnen kan gå att använda till att spola toaletterna med. 

Björn Brorsson får i uppdrag att kolla upp vad som är fel med elementen 

i klubbstugan. 

Anna-Lena Nord som ska delta på föreningssamråd på kommunen 
kommer att ta upp frågan om dricksvatten och det ojämna underlaget på 

planerna. 

i) utbildning 

Utbildningsansvarig kommer utses vid nästa styrelsemöte. 

j) hemsidan 

Simon Sallerbäck får i uppdrag att kolla upp domänen. 
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k) sponsring 

Har fungerat bra under 2021. 

§11 Medlemsmötets synpunkter 

Klubbens utveckling och framtid diskuterades. 

Hur klubben ska utveckla agilityverksamheten diskuterades. 

Tipspromenaden som anordnades under hösten var ett trevligt arrangemang. 

§ 12 Övriga frågor 

Vad händer med den gamla gräsklipparen? Eventuell försäljning?  

Det kan vara bra att byta kod på bommen. 

Förslag att sätta upp ett nyckelskåp med kod för förvaring av nyckel till förråd 

och toaletter samt även till köksnyckeln.  

Att köpa in separat låskolv till sekretariatet tas upp på nästa styrelsemöte. 

Mötet föreslår att någon från styrelsen ska vara med på Berthold Franzéns 

kurser och även på hundpromenaderna. 

Ett hänglås med kod är inköpt till bommen ner mot fabriksområdet med 

samma kod som till det andra kodlåset. Byts ut till vårsäsongen. 

Björn Brorsson från valberedningen presenterar valberedningens förslag till 

styrelse inför årsmötet. Det finns i nuläget en vakant suppleantplats.  

Björn B föreslår att klubben skapar en valkommitté för att ta fram förslag till 

valberedning. 

Styrelsen kan lämna förslag på valberedning. 

§13 Nästa möte 

Årsmöte den 27 februari. 

§14 Mötets avslutande 

Ordförande Anna-Lena Nord avslutade mötet. 
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Anna-Lena Nord  Marie Magnusson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 

Ann-Sofie Larsson   Jennie Sjöström 

Justerare    Justerare 

 

 


