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PROTOKOLL  FÖRT  VID  MEDLEMSMÖTE,  LILLA  EDETS  BRUKSHUNDKLUBB 

Sammanträdesform: Ordinarie medlemsmöte. 

Tid: tisdag den 29 aug 2017 

Plats: Lagår’n  

Mötesordförande: Bengt Blomqvist 

Protokollförare: Anette Grahn 

Närvarande från 

styrelsen: 

Bengt Blomqvist, Mari Bergh, Nathalie Kleberger, Lennart Dahlqvist, Anette 

Grahn och Anders Dahlstedt.  

Anmält förhinder: Britt-Inger Strelitsky, Sandra Jönsson och Marita Riedel. 

Antal närvarande 

medlemmar därutöver: 

13 medlemmar  

§1 MÖTETS 
ÖPPNANDE 

Bengt hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2 DAGORDNINGEN  Beslöts att arbeta efter standarddagordningen. 

§3 PROTOKOLLS-
JUSTERARE / 

RÖSTRÄKNARE 

Valde Ann Edholm Swenson och Lilith Sarapik att jämte ordföranden justera 
dagens protokoll samt att, vid behov tjänstgöra som rösträknare. 

§4 MÖTESORD-
FÖRANDE OCH 

SEKRETERARE 

Valdes Bengt Blomqvist att leda dagens möte. Meddelade Bengt att styrelsen 
utsett Anette Grahn att föra dagens protokoll. 

§5 ANMÄLAN AV 
ÖVRIGA FRÅGOR 

Lilith Sarapik, Carina Persson 

§6 BORDLAGDA 
ÄRENDEN 

Inga. 

 

§7 SKRIVELSER Inkomna skrivelser 

 
 Uppdatering av föreningsregistret – Lilla Edets kommun 

 Samlingsmöte för alla föreningar i LE kommun – Lilla Edets kommun 

Utgående skrivelser 

 
 Ansökan om verksamhetsbidrag – Lilla Edets kommun 
 Ansökan om nyttjanderätt till grusplan – Lilla Edets kommun 

 

§8 RAPPORTER 
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 Ekonomi:   Ingen ekonomisk rapport gavs 

  
 

 Tävlings-

verksamhet 

Bengt rapporterade att rallylydnadstävlingen den 20 aug flöt på bra. Anette 

Johansson och Nathalie berättade att vi fått mycket ros på Facebook för 
tävlingen.  

Bengt rapporterade vidare om att nästa tävling är lydnadstävlingen den 16 sep. 

En diskussion fördes om hur vida klubben ska ta efteranmälningar eller inte. Inget 
beslut fattades utan frågan lämnades öppen. 

Appelltävlingen den 1 okt är det bara 3 anmälda man bara en som betalt. 

Nästa år är det ansökt om 11 tävlingar. 

 8 april - Appell spår 
 13 april - Lydnad startklass 

 15 april – Lägre spår 
 4 maj – Lydnad startklass 
 5 maj – Lydnad klass 1,2,3 

 20 maj – Rally Fortsättning och Mästarklass 
 14 juni - Rally Nybörjarklass 
 31 augusti – Lydnad startklass 

 1 september – Lydnad klass 1,2,3 
 9 september - Rally Nybörjar och Avancerad  
 7 oktober – Appell spår 

Anders informerade om att tävlingsledarutbildningen lydnad är igång.  

   

 Utbildnings-

verksamhet 

Mari rapporterade att vi är igång med valpkurs och specialsök.  

4 personer var och lyssnade på Anders Kjernholm på Trollhättans 
brukshundklubb. 

 Rasutvecklings-

verksamhet 

Vilande  

 Agilityverksamhet Nathalie informerade om att hon har håller i två agilitykurser. 
 

 Rallyverksamhet Erika Gull har köpt in materialet inför rallytävlingen.  
 

 Utställnings- Ingen rapport förelåg. 
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verksamhet 

 

 Stug & Anläggning        Bengt rapporterade att robotgräsklipparen är installerad och att en 

handgräsklippare är inköpt. 
Nu när robotgräsklipparen Ester är installerad måste vi få upp lite skyltar om att 
plocka undan/flytta på hinder och dyl på planen, så Ester kan utföra sitt jobb.  

Stigan (gula gräsklipparen) är hemma hos Mari för service. Jan Bergh har utsetts 
till gräsklippargeneral och lovar att kolla över gräsklipparen när behovet finns.  

 

 Hemsidan Ingen rapport förelåg  

 Utvecklingsprojektet Ingen rapport förelåg  

 Övrig verksamhet TT/ELA har varit på klubben för att skriva ett reportage. 

§9 DISTRIKTSFRÅGOR Distriktmöte 13 sep 

   

 
 

§10 ÖVRIGA FRÅGOR Lilith Sarapik – Om man inte har möjlighet att gå på medlemsmöte så kan det 

vara svårt att få veta vad som händer. Därför tycker hon att protokollet bör ligga 
på hemsidan. Mötet tyckte det var ett bra förslag.  

Lilith – Det har varit en diskussion om att ha en dag till för öppen träning och 

förslagsvis på söndagar. Bra förslag som genomförs. Kl 15.00 på söndagar och 
då kommer inga skott att förekomma, utan vi förlänger tiden på tisdagar till en 
timma då skott kan förekomma (17.30 – 18.30). Lilith fixar hemsidan. 

 
Carina Persson – Domare, skrivare och TL är ordnat till KM den 7 okt. 

 

   

§11 NÄSTA MÖTE Nästa möte 170926. 
 

 

§12 MÖTETS 
AVSLUTANDE 

Bengt tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.  
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Lilla Edet 2017-08-29 

 Vid protokollet  Justeras 

   

Anette Grahn  Bengt Blomqvist 

   

   

Ann Edholm Swenson  Lilith Sarapik 

 


