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Protokoll 

1. Mötets öppnande 

 

2. Närvarande/frånvarande  

Närvarande: Gunnel Löfqvist, Jimmy Wranning, Britt Wahlberg, Agnetha Ekholm, Kerstin 

Lundin, Emma Björklund, Kicki Österberg, Yvonne Dahl-Mäki      

Frånvarande:  Monica Floge  

 

3. Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkändes 

 

4. Val av justeringsperson 

      Ordförande och sekreteraren valdes att justera protokollet. 

 

5. Föregående protokoll (dat 2017-04-26)  

Protokollet lades till handlingarna 

 

6. Inkommande och utgående post 

Förfrågan om nya domare av domaransvarig Peo Andersson 

Förfrågan om SM.bidrag av Linnea Kalliomäki 

Förslag av Jessica Uddén om delning av lydnadsplan och utplacering av sopkorgar 

SBK-info nr 3 

 

8.   Korta rapporter 

       - Ekonomi: Inget nytt att redovisa 

       - Tävling: Rallylydnadstävlingen var lyckad och uppskattad. Allt flöt väldigt bra. Ang 

         Brukstävlingen inget att rapportera. Uppföljning av tävlingen sker den 8 juni 

      - Mental: Går enligt plan.    

       - Fogde:  Schemat för gräsklippning pågår. I övrigt inget nytt. 

       - Utbildning: Diskuterades på instruktörsmötet hur många deltagare varje kurs kan ta in 

         utan att äventyra kvalitén. Önskemålet max 8/kurs. Kommittén ser över detta med hänsyn  

         till kvalité och ekonomi 

      - Köket:  Haft full upp med brukstävlingen. Förbereder nu Nationaldagsutställningen 

      - Utställning: Det mesta är klart, domarna är förlagda på hotell, ca 100 fler hundar än 

        vanligt. Parkering kommer att ske på nedre lydnadsplan. Bärhjälp behövs innan och efter  

        tävlingen.    

      - PR/Info: Önskar ett youtubekonto för att lägga ut presentationsfilmer på hemsidan. 

   

http://www.roslagensbk.se/
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9. Övriga frågor 

Bidrag till SM-ekipage: Beslutades att bevilja 2500 kr till SM-ekipage med krav att 

föraren ska bära t-shirt/tröja med klubbens logga. 

Förslag om uppdelning av lydnadsplan: Beslutades att agilitygruppen kan avdela ett 

område i anslutning till containern för sin verksamhet. Får inte inhägnas eller försvåra att 

inkallning på långt avstånd och budföring förhindras. 

Föreslogs utreda förutsättningarna för rallylydnad att lägga sina träningar på nedre 

lydnadsplan. En bod måste då inskaffas för rallyskyltar, hopp mm 

Förslag om sopkorgar i skogen: Uttalades att tanken var god men eftersom det inte 

finns någon organisation i nuläget som tar hand om skötseln och tömning av sopkorgarna 

avslogs förslaget. I stället ska det delas ut gratis bajspåsar till deltagare i klubbens 

arrangemang. 

Förslag på uppgifter om nya domare:  Nya domaransvarig i distriktet vill ha förslag på 

yngre kandidater som vill bli domare. 

TwinClub: Ett avtal med TwinClub har slutits. De har tillgång till nedre lydnadsplan 

under tiden 31/5-5/6. Besiktning ska göras 5/6 kl 19.00. 

Mailadresser: Beslutades att flytta mailkommunikationen till samma server som 

hemsidan. 

 

10. Nästa möte onsdag 21 juni 2017. OBS! 

 

11. Mötet avslutas     

 

Justeras:  

 

 

 

Britt Wahlberg   Gunnel Löfqvist 

Sekreterare    Ordförande 
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