
 

Protokoll medlemsmöte Häggeberg 

onsdagen den 8 juni 2022 kl 19:00 

1. Mötet öppnas 

Styrelsens ordförande Marianne Lindblom öppnade mötet och hälsade alla 

deltagare välkomna.  

2. Fastställande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 36 personer.  

3. Val av mötesordförande 

Till ordförande för medlemsmötet valdes Marianne Lindblom. 

4. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 

Styrelsen anmälde Ann Milton till sekreterare för medlemsmötet. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Till justerar tillika rösträknare valdes Helena Engkvist och Janne Sunesson.  

6. Beslut om närvaro och yttranderätt 

Medlemsmötet beslutade att alla närvarande har rätt att närvara vid 

medlemsmötet samt yttranderätt.  

7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 

Kallelse till medlemsmötet skickades ut via mejl den 7 maj. Kallelsen har 

även publicerats på hemsidan och som ett evenemang i klubbens 

Facebookgrupp. Medlemsmötet fastslog att mötet hade blivit stadgeenligt 

utlyst. 

8. Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes enligt punkterna i protokollet. 

9. Rapporter från sektorerna och arbetsgrupper 

a. HUS (Hundägarutbildningssektorn) 

Har haft 50 kurser utlagda i år, från januari till maj. 42 genomförda till och 

med maj. Många ideella kurser, vi har fyra nya ideella instruktörer nu på 

klubben. Budget för hela året på ca 55 kurser. 

b. RUS (Rasutvecklingssektorn) 

Två MH och ett framflyttat MT som genomförs nu i juni. Problem med att 

få tag i funktionärer, vi behöver mer folk, enormt stort tryck, ett trettiotal 

anmälningar per MT.  

 



 

Vi har utbildat två nya figuranter nyligen, men behöver fler. Saknas även 

domare och beskrivare, och många av de vi har börjar bli till åren.  

c. Tävling (bruks, lydnad, agility, rally, freestyle) 

Har varit en agilitytävling i slutet av maj, 850 starter på två dagar. Mycket 

bra feedback på klubb och arrangemang från de tävlande. Ny agilitytävling 

3-4 september.  

Elitspår inledde årets tävlingar inom bruks. Appell spår, sök och rapport 22 

maj. Inplanerat lydnadstävling i augusti sen sök och rapport i oktober (DM). 

Information om KM till hösten kommer inom kort. 

Rallytävling nu till helgen samt efter sommaren. 

d. Utställning 

Utställning nyligen, gick bra. Fick bra feedback. Endast en domare, så lite 

mindre skala än tidigare. Planerar för liknande upplägg nästa vår. 

Utställning på KM nu i höst blir med utomstående domare och 

ringsekreterare. Löpande pågår utställningsträningar. 

e. Tjänstehund 

Sektorn kunde tyvärr inte delta vid öppet hus i mars. Planerar för prova-på 

dag eller helg till hösten. Samt lyfte möjligheten att komma ut i kurser och 

informera om tjänstehundsverksamheten.  

f. Underhåll 

Gräsklipparna är på plats nu, 12 stycken. De ska klippa nattetid. Avtal med 

GreenMovers, vi får 5000 kr per år och de klipper gräset åt oss, femårigt 

avtal.  

Hunddagisets lokaler byter vi den nedre delen av panelen pga röta. Styrelsen 

efterfrågar idéer från medlemmarna kring hur vi framöver ska använda 

lokalerna.  

Containrarna ska säras på och göras iordning så att vi kan förvara traktorn 

under dem. Vi har en snickare som arbetstränar fram till september, en dag i 

veckan. Medlemsmötet beslutade att vi tar den extra kostnaden för t.ex 

takstolpar och tak och uppdrar till snickaren att tillsammans med Underhåll 

ordna detta. 

g. Kommunikation/IT 

Hemsidan – vi kommer lägga hemsidan under SBKs portal. Vi behåller 

adressen till vår sida men byter plattform, i övrigt blir det som det är nu.  

 



 

IT har fått i uppdrag från styrelsen att förbättra möjligheterna att presentera  

t ex bildspel och filmer. Styrelsen kommer skicka ut en förfrågan till 

sektorerna kring vilka behov de har. Även medlemmar är varmt välkomna 

att skicka in behov, till styrelsen.  

h. Arbetsgrupp inomhushall 

Hanterades under punkten 10.d 

10. Styrelsen informerar om aktualiteter 

a. Sociala medier, policy – hur använder vi dessa? 

Genomgång av vad som gäller när det gäller klubbens Facebookgrupp. Vi 

har regler för vad som får publiceras men saker kan slinka igenom. Då har 

administratörer och moderatorer rätt att även i efterhand ta bort inlägg, utan 

att meddela den som lagt upp inlägget. Klubbens Facebookgrupp har en 

huvudadministratör samt två moderatorer (styrelsens sekreterare samt en 

ledamot i styrelsen som back-up) som håller koll på inlägg. Upptäcker man 

något konstigt inlägg så är det bra om man hör av sig till, i första hand, 

huvudadministratören. 

Har man synpunkter på hur något sköts på klubben får man givetvis 

framföra det men ska tänka på hur man uttrycker sig. Detta gäller särskilt 

den som innehar en förtroendevald post eller på annat sätt representerar 

klubben, t ex som funktionär, instruktör eller medhjälpare. Alla medlemmar 

är dessutom representanter för SBK och ska därför uppföra sig korrekt.  

Genomgång av SKKs och SBKs policys, bland annat kring 

medlemskulturen och kränkande behandlingar och trakasserier. Vi lägger ut 

PowerPointen från medlemsmötet på hemsidan, där finns alla länkar med.  

Diskussion kring vad klubben kan göra för att sprida information om vad 

som gäller, och hur vi ska agera om någon bryter mot de policyer som finns.  

Medlemsmötet beslutade att styrelsen har mötets förtroende att använda sig 

av den verktygslåda som finns, och hantera de situationer som eventuellt 

uppstår. 

Medlemsmötet beslutade att admin, moderatorer och IT tillsammans tar 

fram ett förslag på hur vi kan formulera vad vi tycker ska gälla för inlägg 

mm i Facebookgruppen och tar upp det på ett kommande medlemsmöte. 

b. Rutiner, om något händer på klubben, vad/hur gör vi? 

Genomgång av vilka rutiner vi har på klubben (som även är SBKs). Kan 

vara bra att som instruktör tänka igenom olika scenario kring vad som kan 

hända, t ex skada på kursdeltagare, på hund, mellan hundar och vad man i så 

fall ska göra. Viktigt att anmäla skador.  



 

Klubben har en hjärtstartare. Studiefrämjandet kommer anordna första-

hjälpen kurser på klubben i höst.  

c. Klubbens material, vad gäller? 

Allt som tillhör klubben, material som är inköpt eller skänkt. Ej tillåtet att ta 

hem och förvara hemma om detta inte är överenskommet. Klubbens 

material ska i första hand vara på klubben, så att det kan nyttjas av klubbens 

medlemmar. 

d. Inomhushall, framtidsförväntningar! 

Presentation om bakgrund till arbetsgruppen Inomhushall. Diskussioner 

pågår med kommunen kring att ändra markavtalet från ett arrendeavtal till 

ett tomträttsavtal, då detta krävs för att få lån. Vidare krävs en barn- och 

ungdomsverksamhet för att kunna söka och eventuellt få lite större bidrag 

för en inomhushall. Kommer till en början att vara kostnadsfria aktiviteter, 

för att skapa en efterfråga och få en livskraftig ungdomsverksamhet. 

På gång även ett samarbete med Hulukvarn, för att kunna hålla kurser 

inomhus i vinter, och därigenom undersöka efterfrågan kring 

inomhuskurser. 

Arbetsgrupperna under Tävlingssektorn ska inkomma med sina behov av 

ytor till styrelsen.  

Dragsektorn kan också generera bidrag, om vi får igång den verksamheten.  

Medlemsmötet beslutade att uppdra åt Jeanette att undersöka olika 

möjligheter för ungdomsverksamhet. 

11. Ekonomi 

Kassören gick igenom resultatet för perioden, och jämförelsen med samma 

period föregående år. Köket har betydligt mer intäkter än förra året, likaså 

posten instruktörer (både avtals och ideella). 

Fråga kopplad till att vi hållit så många kurser, nästan uppe i budgeterat 

antal redan nu, men ligger drygt 100 000 kr efter budget på intäkterna. 

Förklaringen är att det släpar med inbetalningarna från kurserna och 

överföringen av pengar från Studiefrämjandet. Troligen får vi lite bidrag för 

köket trots allt. Vi har drygt 700 000 kr i kassan.  

12. Övriga frågor 

Klubbens larm och tag  

Fråga från medlem om nuvarande lås- och larmsystem ska bytas ut. Ja, det 

finns styrelsebeslut på detta och det ingår i budgeten för 2022. Styrelsen 

följer upp status på arbetet med vaktmästaren.  



 

Klubbkläder  

Fråga från medlem. Skulle man kunna köpa in logga och tryck så att man 

själv kan få trycka det på egna plagg? Styrelsen svarade att vi tror att 

möjligheten redan finns, hos det företag där vi tryckt våra klubbkläder. 

Intresserade kan därmed vända sig direkt till företaget. 

Träningsgrupper  

Medlem uppmärksammade att om det pågår verksamhet mer än tre timmar 

(studietimmar, 45 minuters) är det bra om deltagarna fyller i närvarokort 

(studiecirkel) och skickar in, så kan klubben få bidrag för detta. 

Ytan jämte södra plan  

Fråga från medlem. Nu när det verkar som att inomhushall skjuts några år 

på framtiden, är det då inte viktigt att vi försöker göra i ordning den ytan så 

snabbt som möjligt, eftersom klubben är i stort behov av plana gräsytor. 

Tips att skicka ut ett massmejl till medlemmarna och be om hjälp för detta, 

eller sponsring. Styrelsen tar med sig frågan.  

13. Mötet avslutades 

Mötesordförande tackade alla för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Vid pennan   Justeras 

Ann Milton   Marianne Lindblom 

Ann Milton, sekreterare  Marianne Lindblom, mötesordf. 

 

 

Justeras   Justeras 

Helena Engkvist  Janne Sunesson 

Helena Engkvist  Janne Sunesson 

 

Detta exemplar har godkänts via mejl och saknar därför fysiska 

underskrifter 


