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Mötesprotokoll Medlemsmöte 
tisdagen den 21 maj 2019 kl. 19.00 

Häggeberg 
 
Antal närvarande: ett 30-tal medlemmar. 

 
 

1. Mötets öppnande. 
Inge Svensson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 
2. Fastställande av röstlängd. 

    Fastställs vid behov 
 

3. Val av mötesordförande. 
                         Inge Svensson väljs. 
 

4. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet. 
                         Styrelsen anmäler Kent Emilsson som sekreterare. 
 

   5. Val av justerare tillika rösträknare. 
   Marie Lundin och Jan Sunesson väljs till justerare. 
 
   6. Beslut om närvaro och yttrande rätt.  

 
   7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 
   Mötet finner att så har skett. 

 
   8. Fastställande av dagordning. 
   Styrelsens förslag till dagordning fastställs med tre tillägg. 
 
   9. Information från vår sponsor, Rilo. 

Maria Qvarnström som äger och driver berättade lite om sin verksamhet den äldsta 
och största butiken i Jönköping och att man bla. flyttat till nya lokaler. Den nya 
butiken har bla. frysrum för färskfoder. Rilo beställer gärna hem om det är något 
som saknas i butiken. Hon berättade också om klubbonusen. Klubbkvällar ligger på 
is tills vidare pga. lågt intresse. Fortsätter att erbjuda klubbdagar och klubbklipp. 
Vidare berättade hon om en ny fodersponsor Vigor & Sage som kommer att sponsra 
våra tävlingar 
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10. Rapport från sektorer och andra halvårets aktiviteter. 
 

a. HUS 
Deltagit på KUL-träff. Nytt är bla. friskvårdsinstruktör. Instruktörsträff har 
anordnats för att komma samman. Häggebergslägret är på gång, dock några 
grupper med få anmälningar som kanske måste ställas in. Det har hållits 15 
avtals och 9 ideella kurser hittills i år. Kursdeltagarna har varit nöjda. 3st 1-
års kurser i bruks är i gång nu. Det har inte varit några måndagsträningar 
under våren. Detta beror på få intresserade och inga klubbvärdar. Distriktet 
anordnar utvecklingshelg för vidareutveckling av instruktörer. Anmäl gärna 
intresse! Sektorn efterlyser nya intresserade medlemmar att jobba i HUS 
samt medhjälpare till kurserna. 
  
-Ungdom,  
Inget nytt. 

 
b. RUS 

2 MH och 1 MT har arrangerats under våren. 4 MH och 1 MT planerade för 
hösten. Mycket högt intresse för MH och MT och vi skulle kunna anordna 
många fler om vi haft tillräckligt med figuranter. Ställer frågan om möjlighet 
att köpa ny motor till ”lilla bytet” 

 
c. Tävling 

-bruks 
Två brukstävlingar har genomförts, lägre och högre spår och appell spår och 
sök. Ett flertal tävlingar planerade till hösten.  
Planering pågår inför nästa års bruks-SM. Efterlyser funktionärer till SM-
tävlingarna. 
  
-tjänstehund  
Tävling planerad till sommaren. 
 
-drag 
Inget nytt. 
 
-lydnad 
Rankingtävling arrangerades i våras med mycket bra resultat och nöjda 
deltagare. Fick dessutom mycket mediabevakning. 
 
-agility 
Tävling kommer eventuellt att genomföras i juli. Tävlingar planerade till 
hösten 14-15/9. En 2-dagarstävling planerad till november i Kinnaredshallen. 
Vi har arrangerat ett antal kurser bla. annat nybörjare som kommer att gå 
vidare med fortsättningskurs. En ny instruktör kommer at hålla sin första 
kurs men det behövs fler instruktörer. Intresset är stort för agility-kurser. 
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-rallylydnad.  
Inget nytt. 
 
-freestyle 
Vi har arrangerat en tävling under våren. Planerar en eller två-dagarskurs till 
hösten. 
 

d. Utställning 
Vi har arrangerat en officiell och en inofficiell under våren. 
Sammanställning inte klar ännu. Nästa år blir det ingen officiell.  

 
e.  Underhåll 

Vi har en praktikant sedan tidigare måndag – onsdag och ytterligare en ny 
praktikant från kommunen har nyligen börjat. Ny belysning börjar installeras 
på appellplan i veckan. Mycket gräsklippning vid denna tid på året, så det är 
tacksamt med hjälp av praktikanterna. 

 
f.  PR/Kommunikation 

Det har lagts mycket kraft på vår nya hemsida. Försöker få ut budskapet till 
övriga sektorer och arbetsgrupper att det är de som skall fylla hemsidan med 
innehåll som skickas till arbetsgruppen! Nystart på Instagram. Kommer att 
jobba vidare med att göra klubbstugan ännu mer hemtrevlig. Påminner också 
om att alla aktiviteter läggs ut via vår hemsida. Vidare måste det säkerställas 
att vi får ut agendor och protokoll på vår hemsida.  

 
11. Styrelsen informerar om aktualiteter. 
 

a. Arbetsgrupp inomhushall. 
Ett antal nya offerter har tagits på olika typer av hallar. En plåthall visades 
som man tittat närmare på, mest kostnadseffektiv. Man har pratat med 
kommunen om vårt arrende. Man beräknar kostnad till ca 10-miljoner. 
Beräknar att vi kan få bidrag upp till 7-miljoner bla genom Allmänna 
arvsfonden och några fler bidragsgivare. Hallen planeras bli 100x40 meter 
och ska kunna delas upp i tre sektioner. 
Uthyrning beräknas till ca 2000 timmar/år som skall täcka driftskostnaderna. 
Vidare har man tänkt att kommunens hunddagis skall finnas i hallen. 
Verksamheten räknas som daglig verksamhet (för funktionshindarde) som 
möjliggör bidraget från Allmänna arvsfonden. Jönköpings kommun har dock 
uttryckt att man inte lånar ut till oss eller går i borgen för lån.    

 
b. Arbetsgrupp underhåll, arbetsdag 26/5. 

Att göra: 
Ta bort en invasiv växt som inte ska finnas. 
Göra iordning taket till arbetsboden. 
Gräva fram röret under gången mot agilityplanen. 
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Göra iordning ingånget till skjulet vid agilityplanen. 
Ta bort den gamla trappan till appellplan. 

 
12. Kassarapport. 
Vår kassör redogjorde får det aktuella läget mot budget. Lite lågt på intäktssidan för 
kursverksamheten men i nivå med förra årets läge vid samma tidpunkt.   

 
13. Övriga frågor. 
 

a. Vi måste sätta upp skyltat vid agilityplanen om att man inte får leka och 
hoppa på våra hinder som kan gå sönder. Det behövs även skyltar för 
cyklister och vid inhägnaden. 
 

b. Vi har fått en frivillig att ta hand om köket vid våra olika arrangemang. 
Kontaktuppgifter kommer att läggas ut på hemsidan.  

 
c. Omstart av måndagsträning med skott planeras med start nu på måndag. Det 

finns initialt några personer men det behövs fler. Alla som är intresserade 
anmäler intresse. Kommer att finnas anslag för detta på bla. anslagstavlan i 
klubbstugan.  
 

d. Investeringsfond. Mötet beslutade att styrelsen förfogar över de konto som              
tidigare kallats för investeringsfond.                  

 
14. Mötet avslutas. 

             
                         Inge Svensson tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
    

Ordförande   Sekreterare   
  
Inge Svensson  Kent Emilsson 
 
Inge Svensson   Kent Emilsson 
    
Justeras   Justeras  

 
Marie Lundin  Jan Sunesson  
 
Marie Lundin  Jan Sunesson 
 


