
 

  

Mötesprotokoll Medlemsmöte 

tisdagen den 11 juni 2020 kl. 19.00 

Häggeberg 
 
Antal närvarande: ett 20-tal medlemmar. 
 

1. Mötets öppnande. 

Sara Finnigan hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

 

2. Fastställande av röstlängd. 

    Fastställs vid behov 

 

3. Val av mötesordförande. 

                         Sara Finnigan väljs. 

 

4. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet. 

                         Styrelsen anmäler Kent Emilsson som sekreterare. 

 

   5. Val av justerare tillika rösträknare. 

   Annelie Damberg och Fia Källström väljs till justerare. 

    

   6. Beslut om närvaro och yttrande rätt.  

   Mötet konstaterade att alla i lokalen var medlemmar i JBK med såväl förslags- som                          

   rösträtt. 

 

 



 

  

   7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst. 

   Mötet finner att så har skett. 

 

   8. Fastställande av dagordning. 

   Styrelsens förslag till dagordning fastställdes. 

 

10. Rapport från sektorer och första halvårets aktiviteter. 

Vår ordförande redogjorde lite kort för den nya styrelsens arbete under lite speciella 
förhållande.  

a. HUS 
Det har varit en annorlunda vår med tanke på pågående pandemi. De kurser 
som genomförts har haft ett mindre antal deltagare än tidigare. Det finns ett 
jättestort behov och efterfrågan av valpkurser just nu. Många som har skaffat 
valp under våren. Det har tillkommit tre nya medlemmar i HUS vilket är 
mycket positivt. Nästa möte äger rum måndagen den 15 juni. 

  
-Ungdom 

Den planerade aktiviteten skjuts upp tills vidare på grund av för få 
intresserade. 

               

b. RUS 
Vårens MH/MT har ställts in. Man kommer att genomföra ett antal MH/MT 
under hösten och eventuellt lägga in några extra. SKK riktlinjer diskuterades 
och det mailsvar som kommit från SBK gällande riktlinjerna som gäller. 

 

c. Tävling 
Vårens tävlingar har ställts in. En ny tävlingssektor har bildats, vilket är 
mycket positivt. Det finns bland.annat planer för en KM-vecka till hösten. 
 
 

-bruks  

Det kommer att bli tävling/ar i höst. 2021 års tävlingar är planerade och 
inskickade till distriktet. Planering av Bruks-SM pågår för fullt inför 2021. 



 

  

 
-tjänstehund  

Vilande. 

 
-drag 

Det har gjort en intresseundersökning av hur många som håller på med drag i 
någon form eller är intresserade. Funderingar finns på en ”grönt kort kurs” 
och någon föreläsning till hösten.  

Medlemsmötet beslutar följande: Som medlem i Svenska 
Draghundsportförbundet förbinder vi oss att i vår idrottsliga verksamhet 
tillämpa de regler som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på vilka RF:s 
och SDSF.s stadgar bygger. 

 
-lydnad. 

Inget nytt. 

 
-agility. 

Corona agility cup har anordnats för att främja fortsatt träning. 

Ny kurs på gång.  

Agilityklubben arrangerar SM. Eventuellt kommer vi att hjälpa till att bygga 
banan men det är inte beslutat ännu.  

  
-rallylydnad. 

Planerar att arrangera flera enkeltävlingar, 15, 17, 29 och 31 juli. 

 
-freestyle. 

Ställer in sommarens planerade tävling. Kurs inlagd istället. 

d. Utställning. 
Vårens utställning fick ställas in. Återkommer förhoppningsvis till nästa år.  

e.  Underhåll. 
Taket på stugan är tvättat och väntar på målning. Det finns ytterligare behov 
men får styras av det ekonomiska läget. Planerade investeringar ligger på is 
tills det att det ekonomiska läget klarnar och stabiliseras. 



 

  

 
f.  PR/Kommunikation. 

IT-delen har möjliggjort att i kan hålla digitala möten under våren. 
 

g. Arbetsgrupp inomhushall. 
Har inte hänt så mycket under våren på grund av rådande läge. 

 

11. Styrelsen informerar om aktualiteter. 

a. Det har i dagarna kommit nya direktiv och riktlinjer från SKK. 
I korthet innebär det fortsatta restriktioner och de arrangemang som 
genomförs skall genomföras med regional prägel. SKK står fortsatt fast vid 
detta men ok att resa med bil 1 – 2 timmar. Mer information finns på SKK,s 
respektive SBK,s hemsida.  

 

12. Kassarapport. 
Vår sekreterare redogjorde för det aktuella läget mot budget och presenterade en 
reviderad budget utifrån påverkan av pågående pandemi. Vi kommer att avvakta 
med att investera i bla köket tills vi ser mer hur ekonomin utvecklar sig. 
Utvecklingen kommer löpande att följas upp. Utfall tom maj månad ligger väl i linje 
med den reviderade budgeten. 
  

13. Övriga frågor. 

a. Bokningspolicy, avtal och rabatter. Gällande motionen av rabatterad 
uthyrning (50%) till medlemmar beslutade årsmötet genom röstning att 
bordlägga frågan till nästa medlemsmöte och gav styrelsen i uppdrag att ta 
fram ett förslag. Sara redogjorde för styrelsens förslag, se bilaga ”Förslag 
boknings- uthyrningspolicy”. Medlemsmötet godkände förslaget och ger 
styrelsen i uppdrag att färdigställa och genomföra det. 
 
Medlemsmötet lyfte en fråga hur klubben ställer sig till om en medlem hyr in 
en egen instruktör till en träningsgrupp med medlemmar. Är detta ok, skall 
det kosta något? Styrelsen tar med sig frågan och återkommer.  

 

14. Mötet avslutas. 

                         Sara Finnigan tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
    



 

  

Ordförande   Sekreterare   
  

Sara Finnigan  Kent Emilsson 

Sara Finnigan   Kent Emilsson 

 

    

Justeras   Justeras   
  

Annelie Damberg  Fia Källström 

Annelie Damberg   Fia Källström 

      
      
    


