
  

Protokoll 

Medlemsmöte JBK, Häggeberg + Online 

den 4 december 2021, kl. 10.00 

 

1  Mötet öppnandes 

Vice ordförande Linda öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2  Fastställande av röstlängd  

Röstlängden fastställdes till 41 personer. 37 fysiskt närvarande, fyra digitalt närvarande.  

3  Val av mötesordförande  

Till mötesordförande valdes Patrik Öjhage.  

4  Styrelsens anmälan av sekreterare för mötet  

Styrelsen anmälde Ann Milton till sekreterare för mötet. 

5  Val av justerare tillika rösträknare  

Till justerare tillika rösträknare valdes Fia Källström och Helene Rygert. 

6  Beslut om närvaro och yttranderätt  

Medlemsmötet beslutade att alla närvarande hade närvaro och yttranderätt. Endast 

medlemmar, se fastställande av röstlängd, har rösträtt. 

 

7  Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst  

Information om medlemsmötet har publicerats på hemsidan och Facebook, samt anslagits 

uppe i klubbstugan på Häggeberg. Mötet kom fram till att medlemsmötet har utlysts enligt 

stadgarna. 

 

8  Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 

 

 

 



  

 

 

9  Rapport från sektorer och arbetsgrupper  

a. HUS  

Kursverksamheten rullar på bra. Många kurser och många engagerade. Önskar få fler ideella 

instruktörer att hålla kurs.  

b. RUS 

Fyra MH och två MT under året. Påverkade av Covid, publikfritt, brist på figuranter, som 

alltid. Detta gör att vi inte kan genomföra så många evenemang som det finns behov av. Ser 

likadant ut till nästa år.  

 

c. Tävling -bruks. -lydnad. -agility. -rally. -freestyle  

Genomfört ett KM och kommer ha prisutdelning efter medlemsmötet. Prisutdelning för KM i 

lydnad kommer att ske på årsmötet, i och med att resultaten inte var tillgängliga på 

medlemsmötet. 

Just nu samlar de in info om championat, då ska man mejla in till tävling. Sammanställer 

tävlingskalendern för 2022 för publicering. En till två personer som deltar från varje gren. Har 

man frågor som rör en viss tävlingsgren så vänder man sig till den som står som 

kontaktperson för den grenen.  

 

d. Utställning  

Ringträning igång, kommer fortsätta tack vare högt tryck. Planerat utställning 24/4 samt 

planerat fler ringträningar. KM för första gången. Ingen sammankallande för officiell 

bruksutställning, så det som sektorn just nu fokuserar på är inofficiella utställningar.  

 

e. Tjänstehund 

På gång, info på hemsidan upp, annars mest planering inför 2022.  

 

f. Underhåll  

Planerad arbetsdag i april som vi kommer lägga upp på hemsidan. Kommer igång till våren, 

ligger nere i vinter.  

 

 



  

 

 

g. Kommunikation  

Två personer just nu i gruppen, det stora arbetet för kommunikationsgruppen var att få upp 

hemsidan, det viktigaste nu är att trycka på att gruppen söker mer folk, för att få det att 

fungera som vi vill. Arbetet har legat vilande under året till stor del på grund av bristen på 

folk.  

h. Arbetsgrupp inomhushall  

Vilande. Ingen representant närvarande. 

 

i. Drag (tillägg till dagordningen) 

Vice ordförande informerade om att sektorn är vilande, men att vi har fått in ett mejl från 

draghundssportsförbundet. De vill tilldela klubben en mentor, och undrar om intresse och 

behoven. Kan få stöd för evenemang och tävlingar, men vi behöver folk som vill engagera sig 

i sektorn i så fall.  

Fråga om det finns utrustning att låna? Ja det finns en kickbike och dragbälten, 

 

10  Styrelsen informerar om aktualiteter  

a. Förslag till beslut angående södra plan (se bilaga 1) 

Vice ordförande Linda föredrog bakgrunden till beslutspunkten.  

Agilitys representant Felicia förklarade agilitysektorn problem med nuvarande plan. Bra om 

man kan ha agilityplanen på samma plan där de kan anordna tävlingar, för att slippa flytta 

hinder fram och tillbaka. Även bra ur ett kursperspektiv, eftersom det ingår att bygga banor, 

och det är svårt på en plan som lutar.  

Röstningen genomfördes med handuppräckning, och utföll till 24 röster för förslaget, 10 

röster emot.  

Förslaget bifalls.  

 

b. Öppet hus/prova på alla sektorer 
 

Ann informerade om förslaget på upplägg, alla sektorerna har en station som de håller i, och 

vi marknadsför det så att folk kan komma upp och gå runt, och prata med sektorerna samt ev. 

prova på lite grann. Återstår att få klartecken från sektorerna att de kan och vill medverka 

samt att bestämma dag.  



  

 

 

c. Instruktörs/funktionärsträff 
 

4 februari, inbjudan från styrelsen till en kväll, Häggeberg för middag och samkväm, för 

aktiva instruktörer, arbetsgrupps- och sektorsmedlemmar samt funktionärer. 

 

11  Ekonomi- Budget  

Karin redogjorde för ekonomin. 969 000 kr i omsättning totalt i år hittills. Beräknat resultat 

nov 183 000 kr.  

Vi har mycket pengar på ett bankkonto, vi behöver använda dem till att investera i klubbens 

lokaler och ytor. Ligger med i budgetarbetet för 2022.  

Diskussion kring konsekvenserna av att hunddagis flyttas, både ekonomiskt men även 

säkerhetsmässigt, både fysisk och även psykosocial arbetsmiljö för vaktmästaren påverkas. 

Styrelsen välkomnar alla idéer och förslag hur vi ska lösa det, både den akuta situationen här 

och nu och framtida användning av lokalerna. Input från medlemsmötet att vi behöver 

återkoppla till vaktmästaren hur vi tänker lösa situationen med ensamarbete när hunddagiset 

försvinner. Plogningen påverkas troligen inte eftersom kommunen plogar till Naturreservatet. 

Information om att lokalerna finns tillgängliga för verksamhet ska läggas ut på hemsidan och 

Facebook.  

 

12  Övriga frågor  

Naturreservatet 

Parkering för Naturreservat, kommunen har satt upp skyltar om parkering här för 

Naturreservatet, på klubbens parkeringsområde. Får kommunen göra detta, vi har ju ett 

arrendeavtal som styr vad kommunen respektive vi har för rättigheter och skyldigheter. 

Styrelsen tar med sig frågan till nästa styrelsemöte. Besökare till Naturreservatet kommer 

även in och använder t ex toaletter, vi har sagt till kommunen att de måste ordna med toaletter 

till Naturreservatet men det har inte skett någon förändring. Både vaktmästaren, underhåll och 

styrelsen har pratat med kommunen om detta, men inget händer. Styrelsen får ta upp frågan 

igen hur vi konkret hanterar framför allt sommaren, med mycket folk som inte hör till 

klubben.  

Inomhushall 

Fråga om inomhushall, måste den ligga uppe på klubbområdet, eller kan den ligga någon 

annanstans? Frågan har varit uppe i tidigt skede men inte utretts vidare. Kan vara ett alternativ 

till att bygga inomhushall uppe på klubben. Ett annat alternativ kan vara om vi hittar något 

företag som kan sponsra. Diskussionerna tidigare har landat i att man vill ha anknytningen till 

JBK, dvs uppe på klubbens område. 

 



  

 

 

Det finns ett intresse och ett behov men vi behöver folk som kan driva projektet, för att det 

ska bli genomförbart.  

Lilla stugan 

Lilla stugan – inomhusträning, svårt just nu på grund av möbleringen. Styrelsen har uppdragit 

till vaktmästaren att köpa in matta till golvet men det behövs hjälp för att lägga ut där, flytta 

undan möblering m.m. Inge kollar med vaktmästaren.  

 

 

13  Mötet avslutas 

Patrik avslutade medlemsmötet.  

 

 

Ann Milton   Patrik Öjhage 

sekreterare   mötesordförande 

 

 

Justeras   Justeras 

 

 

Fia Källström  Helene Rygert 

 

Detta protokoll har godkänts via mejl och saknar därför fysiska namnunderskrifter 

  



  

 

 

 

BILAGA 1 FÖRSLAG TILL BESLUT 

Byte av placering av agility från nuvarande plan till södra planen sker tillfälligt 

under perioden 25 maj till 6 september. Vid behov1 ska hindren, under 

prövoperioden, tillfälligt kunna plockas åt sidan. 

 

Placeringen ska utvärderas innan nytt beslut kring eventuellt ny, mer permanent 

placering, av agilityverksamheten fattas. 

 

 
1 Exempelvis vid gräsklippning eller för planerad träning (avstämd med styrelsen) 


