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Protokoll 

1. Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet 

2. Närvarande/frånvarande 

Närvarande:  
Richard  
Margareta  
Sara 
Hasse 
Isabel 
Kerstin 

Birgitta  
Torbjörn  
Frånvarande: 

Agnetha 

Torbjörn  

3. Val av justeringsperson  
Richard Karlén ordförande 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes  

5. Föregående protokoll 22-06-29 

- Nya låset installeras i höst. Kvarstår tills klart  
- Lampan ner till planen på gång, kvarstår till klart  
- Uppskattat medlemsmöte 14 september då Mari Andersson föreläste om specialsök.  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- Klubbkläder, Margareta har pratat med Sportringen som kommer att plocka fram förslag 
om kläder inklusive kepsar. Kvarstår tills klart 

- Richard, Hasse, Tobbe och Isabel ska boka möte med Twin Club till hösten för att prata    
om skötseln efter utlåning av nedre plan. Kontakt tagen, Twin Club ska återkomma med 
förslag om tid. Kvarstår tills klart. 

- Ser över möjlighet ny mindre brant trapp till övervåningen, kvarstår tills klart  
- Lamporna på plan behöver ses över, inhyrning av skylift, kvarstår tills klart  
- Ett bord med bänkar ska flyttas till nedre plan, kvarstår tills klart  
 
 
 

6. Inkommande och utgående post och mail 
Inkommande mejl från Karin Månsson om att ev starta hundungdom, se övriga frågor  

7. Korta rapporter 
- Ekonomi:  
inget att rapportera  
- Utbildning:  
Full fart på kurser, 33 stycken hittills i år! Hasse planerar valpkurs med fyra instruktörer 
till våren. Det finns platser kvar till föreläsningen med Kenth Svartberg 18 oktober  
Instruktörsmöte planerat till den 17 november med mat och utvärdering av året. Fler nya 
hjälpinstruktörer i kurserna. Om någon som varit hjälpinstruktör minst två tillfällen med 
olika instruktörer är intresserad av att gå instruktörsutbildning blir det ett beslut för 
styrelsen. Om någon vill ha kurs i vinter går det bra för instruktören att hyra MT-hallen så 
lägger vi in kostnaden för hyran i kursavgiften.  
- Bruks:  
Appelltävlingar 2 oktober, många anmälda, 10 ekipage från RBK  
Hasse åker på distriktsmöte om 2023 års tävlingar den 6 oktober  
- Mental: 
MT med åtta deltagare den 17 september. MH Bruksmarkens den 15 oktober- Fogde:  
Endast två deltagare på Fixardagen. Styrelsen tar till sig att ett fåtal var där och kommer 
se till att styrelsen prioriterar att komma nästa fixardag samt göra reklam för dagen till 
alla medlemmar  
-  Kök: 
Intensivt till helgen med tävlingar både på lördagen och söndagen, samt MH och 
brukstävlingar framöver. Söker ny köksansvarig till nästa år  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- Utställning 2023: 
Planering pågår  
- Hemsida: 
Vice ordförande Margareta Säterli presenterar möjligheten att använda SBK:s 
gemensamma klubbwebb. Styrelsen fattar beslut om att ansöka till SBK:s 
klubbwebb - -  - FB/Instagram/Nyhetsbrev:  
Nyhetsbrev kommer ut i november, ordförande kommer att skriva några rader till 
kommande nyhetsbrev.  
Motioner till klubbens årsmöte ska var inskickat till styrelsen senast den 20 oktober. 
Informationen kommer läggas ut på hemsidan och FB/Instagram  
- Agility: 
Planerar möte samt fixardag i höst/vinter 

- Rallylydnad:  
            Lyckad rallytävling den tredje september med många deltagare  
            - Lydnad:  
            Lydnadstävling den 1 oktober  
            Isabel Andersson kommer att gå utbildning till tävlingsledare i oktober  
            KM i lydnad den 11 september med många deltagare. Catherine Andersson klubbmästare        
            och Sara Nilsson klubbmästare i startklass 

- Specialsök: 
            Kurs i Specialsök på gång i oktober med Gunnar Larsson och Margareta Säterli.  
            Marie Andersson kommer att hålla utbildning i kantarellsök för intresserade instruktörer i  

vår.                          
            - Patrullhund: 
            Planerar en prova-på dag i höst  
                          

8. Övriga frågor  
Förtjänsttecken till 2023: Kerstin undersöker frågan i alla kommittéer  
Hundungdom: Idé om att starta hundungdom kommer från några ungdomar som går 
rallylydnad. Förälder Sara Roskvist kan tänka sig att vara med som ansvarig. Styrelsen 
bjuder in Sara Roskvist till nästa styrelsemöte.  
Hasse informerar att Skärgårdsgymnasiets parkering får användas vid alla våra 
evenemang då behov av parkering finns.  
Elisabeth Edlund kom på 11 plats i Nosework- SM i Leksand!  
Ordförande kommer att skicka ut en inbjudan till alla kommittéer för uppföljningsmöte 
den 23 november.  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9. Nästa möte 
26 oktober  
  

10. Mötet avslutas 

Tack för idag! 

…………………….    

Sekreterare Isabel Andersson  
 
Justeras  
 

……………………..                             Underskrivet protokoll i pärmen på klubben                                              
Richard Karlén                                                                                       
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