
FORSERUMS BRUKSHUNDKLUBB
PROTOKOLL FÖR MEDLEMSMÖTE 2022-07-10 KL15:00
Plats: Forserums brukshundklubb

§ 22:055 Mötets öppnande
- Ordförande öppnar mötet

§ 22:056 Fastställande av röstlängd
- 19 röstberättigade

§ 22:057 Val av sekreterare och mötesordförande
- Sascha Ingvarsson och Johanna Strömberg

§ 22:058 Frågan om mötet blivit stadgenligt utlyst
- Ja

§ 22:059 Godkännande av dagordning
- Dagordningen godkänns

§ 22:060 Val av två protokolljusterare
- Gudrun Engman, Evelina Sandblom

§ 22:061 Ordförandens/Styrelsens punkt
- Klubben kommer att anordna 2 större tävlingar(lydnad och rallylydnad) och 
där behöver vi ha mycket hjälp av medlemmarna.
- Dagens prova på dag har varit välbesökt och fallit väl ut. Marknadsföringen 
har varit bra. 

§ 22:062 Kassörens rapport
- Pengarna på sparkontot är fortfarande orörda, andra kontot är stabilt på god 
nivå. 

§ 22:063 Sektorernas rapport

Rally:
- 10/9 kommer vi ha en stor tävling, 4 klasser gånger 2. Vi kommer sätta upp en
lapp och sätta upp i stugan där man kan skriva upp sig om man kan hjälpa till. 
- Vi gratulera Sascha till 3:e platsen i SM. 
- Hyra in toaletter till tävlingen 
Tävling:
- den 27 & 28/8 kommer vi ha en lydnadstävling kl startklass & klass 2 på lördag
och klass 1 & 3 på Söndag. Vi kommer behöva hjälp även där, mer info kommer
senare.



- Förslag angående årets KM, en grupp bildas som ska planer in när och hur den
ska genomföras. Gruppen består av Cinna, Eva-Lena, Sara JB, Anna H.
Hus:
- Kurser för hösten ligger ute på hemsidan, en valp är fylld och övriga är 
halvfulla eller mer. Kommer ut några fler kurser bla relation och belöning. 
- Det fortsätter att komma mycket folk på våra tisdagsträningar.
- För tillfället är valpträffar igång på måndagar kl18:00. Där är det olika 
instruktörer varje gång.
Stuga/Mark:
- Gräsklippningen fungerar mycket bra, planerna är välskötta. 
- 2så fort färgen och utrustning finns hemma kommer vi försöka måla invändigt
så fort som möjligt. Lista om vad som ska göras och där man kan anmälda. 
intresse kommer att sättas upp på klubben.
Kök:
- Finns det någon som är intresserad att hjälpa till kan ni anmälda intresse till 
Johanna. 
Agility:
- Intresserade sökes, Hindren hyrdes ut till svenska staffeklubben och de var 
mycket glada då de fick bra hinder och mycket bra bemötande av klubben.

§ 22:064 Övriga frågor/ärenden
- Önskemål om att anordna träningstävlingar på klubben. Kanske går att 
samarbeta med klubbar runt omkring. Vi sätter upp en lista där medlemmar 
kan anmälda intresse att ingå i en grupp för planering.
- Rekommendera boken bäst var dag på valpträffarna.
- Klubbkläder diskuteras, finns en grupp som jobbar med det. Klubben står för 
tryck om man tävlar för Forserum. Annars kan man köpa trycket till 
självkostnadspris.
- Trycken finns i olika färger, Kaffepaus.
- Sponsring till tävlande som kvalificerar sig till nationella eller internationella 
tävlingar.
- Styrelseprotokoll ska läggas upp på hemsidan så snart det går.

§ 22:065 Mötets avslutande

– Ordförande tackar för en trevlig dag och avslutar mötet.

–

____________________________ ________________________________

Ordf. Johanna Strömberg Sekr. Sascha Ingvarsson

____________________________ ________________________________

Protokolljust. Gudrun Engman Protokolljust. Evelina Sandlom


