
 

Medlemsmöte 

Tid: 14 sep 2022. Kl. 18.30 

Plats: Trelleborgsbrukshundklubb, klubbstugan 

Antal närvarande medlemmar: 14 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Birthe Wallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat 

2. Fastställande av dagordning 

Punkt 10b. ”Beslut om Barometern” lades till dagordningen. Därefter fastställdes 

dagordningen.  

3. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Birthe Wallin 

4. Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Linnea Löfman 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll 

Emma Ponton, Marie Bergström 

6. Prövning om mötet blivit behörigen utlyst 

Kallelse sändes via mail en månad innan. Kallelsen har även annonserats på Facebook samt 

på hemsidan. Dagordningen har skickats ut till medlemmarna drygt 1 vecka innan mötet och 

även varit tillgänglig på hemsidan. 

Mötet beslutade att mötet har blivit behörigt utlyst 

7. Föregående protokoll 

Efter genomgång, lades det till handlingarna 

8. Ekonomisk rapport  

Annette L kassör, redogjorde för det ekonomiska läget.  

Likviditeten är god. Resultatet ligger över, den av årsmötet fastställd budget, vad gäller 

klubbens kursverksamhet. 

En del av det goda resultatet beror på det kommunala bidraget och försäljning av traktor och 

gräsklippare. 

Elräkningen kommer stiga då klubben har rörligt avtal. 

Vi hjälps åt att spara: Stäng dörrar, släck lampor (obs! toaletterna). 

Förslag från medlemsmötet:  att införskaffa lamp-sensorer  cirka 1 000 kr- 1 500 kr 

9. Information angående.  

• Nya rutiner gällande gräsklippning: 

J.P är ansvarig för klippare, klippschema. 

Nuvarande schemalagda personer: Marie B, Tore, J.P, Christer, Claes. 

Gräsklipparen har försetts med ett serviceschema, finns i garaget. 

Det krävs ett ömsesidigt hänsynstagande mellan klippning och klubbens aktiviteter. 

Numera sker klippningen utifrån vad som står på kalender, se hemsidan och när klipparen 



har möjlighet/tid  

Förslag från medlemsmötet: Skriv på Fb när du tänker klippa.  

• Kan trasiga tunnlar lagas och användas i träning? Olle och Claes kollar… 

• Utställning år 2023. Annette L pejlar intresse och kommer sammankalla en kommitté. 

• Sommarens aktiviteter:  

Öppen Träning en välbesökt succé. 

Valpcafé inte speciellt välbesökt 

 

10. Verksamhetsfrågor  

- Medlemsmötet ställde sig bakom införskaffande av ett nytt passersystem då nuvarande 

lås-system inte tillgodoser verksamhetens omfattande behov och flexibilitet. 

- Önskemål om att införskaffa en projektor/duk till undervisning, föreläsningar. 

- Funktionärsfest, en festkommitté tillsattes: Marie B, Emma P, Linnea, Marion 

- Önskemål om fler klubbmästerskap/tävlingar: Nose-work, Rallylydnad m.fl.  

-       I nuvarande ”Valphage” kommer en Nose-work bana för träning att byggas. 

-      Agility workshop den 8 okt. 

10 b: Barometern - Medlemsmötet beslutade att: 

Förslaget angående samtliga föreslagna, av arbetsgruppen, förändrade statuter ska gälla.  

Medlemsmötet beslutade att de nya reglerna ska gälla från och med innevarande år. 

Tillägg ska göras av arbetsgruppen angående ett användarvänligt formulär för att underlätta 

för tävlande att skriva resultat, namn m.m.  

Därefter ska dokumenten läggas ut på hemsidan 

 

11. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

12. Nästa möte 

Förslag - den 16 nov kl 18.30. 

 

13. Mötets avslutande 

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

Birthe Wallin                                                                               Linnea Löfman  

Ordförande                                                                                   mötessekreterare 

 

Marie Bergström                                                                       Emma Ponton 

justerare                                                                                      justerare 

 

       

  

 



 


