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Närvarande: Lena Dyrsmeds, Kari Trogen, Lena Andersson, Linda Kvalöy-Johansson, Anette Hedvall, 

Maria Åkerström 

Ej närvarande: Jessica Hamrin, Stefan Lundin, Anneli Lindh 

Tjänstgörande suppleanter: Maria Åkerström 

 

 

§ 47  Mötets öppnande 

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:50. 

  

§ 48  Val av justerare  

 Maria Åkerström valdes att jämte ordförande justera protokollet. 

       

§ 49   Godkännande av dagordning   

 Dagordningen godkändes. 

  

§ 50   Föregående protokoll 

 Föregående protokoll gick'js igenom och lades sedan till handlingarna.  

   

§ 51  Skrivelser 

 Genomgång av diverse skrivelser som inkommit. 

 Diverse skrivelser ang tävlingsansökan 2017. 

 Info om dispens för lösa hundar under hundförbudsperioden. 

 Info om den gemensamma tävlingsboken som blir inom lydnad, ipo och mondioring. 

  

 

§ 52   Ekonomirapport 

 Kassabehållningen uppgick till 758 011,61 kronor per den 30/6  – 2016. 

  

 

§ 53  Rapporter 

 Lydnad/bruks  
Har haft kvällstävling den 30/6 klass 1-3 med ca 22 startande. Lena A samt Carina 

Thuresson har fått certifikat att ha skogsträningar. KM i bruks 27 

augusti samt kurs i brukslydnad 24-25 september. 10-11/9 har vi 

lydnads samt söktävling. Torsdagsträningarna börjar imorgon igen och 

då är det träningstävling första gången. 

 

 RUS-exteriör 
Skall ha möte imorgon. 

 

 Agility 
Har haft sin stora tvådagars tävling i helgen med ca 1000 starter per dag. Sektorn har 

även haft ett möte där man har beslutat att söka denna två dagars tävling även nästa 
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år. I övrigt så avvaktar sektorn med andra tävlingar då vi inte vet hur det blir med 

Mockfjärds ridhus. Det kommer att vara gemensamma träningar varje tisdag 

framöver. 

 

 Rallylydnad 
Har kvällstävling nästa vecka med 58 anmälningar. Det kommer att vara två domare. 

Linda och Jessica kommer att ha en kurs i augusti och har haft en träningsgrupp under 

sommaren. Det är KM 21 september och DM 1 oktober. Samma helg kommer 

domaren Monika Blom att ha kurs "do as I do". Kursen blir fredag 30/9 samt 

söndagen 2/10. 

 

 HUS  
Kari har fått intresseanmälningar till både en valp och en allmänlydnadskurs i höst. 

Kari efterlyser en till instruktör/hjälpreda som kan vara med på kurserna. Lena A 

kommer ha en sök kurs i höst. Sektorn kommer att ha ett möte med alla instruktörer. 

 

 RUS-mental  
Har ett MH den 8/10samt ett MT den 2/10.  

 

 Klubbstugan 
Vi har köpt en ny frys då den gamla gick sönder. Det är stopp på toaletterna så en           

rörmokare skall kolla det, vi skall då be denne att kolla vattenledningarna in i klubbstugan. Vi 

har köpt ett skåp att ha pokaler och böcker i. Vi skall även rensa på kontoret. Kontakt tas med 

elektriker för att fixa lyset i nya ladan samt sätta upp en till strålkastare och fixa lite mer 

småfix. Lena D köper ett kodlås till nya ladan.  

 

 Styrelsen ´  

Inget att rapportera.   

§ 54 Årets GFBK hund 

 Bordläggs till ett senare möte.  

 

§ 55 Tassjakten 

 Bordläggs till ett senare möte. 

 

§ 56 Hundpolicy SBK 

 Bordläggs. 

 

§ 57 Datum 20-års jubileum 2017 

 Datum bestäms till den 24 maj. Vi kommer tillsätta en grupp som håller i planerandet. 

 Förfrågan om detta kommer att gå ut på facebook samt hemsidan. Alla är dock välkomna att 

 komma med förslag på aktiviteter till detta. Jubileumet slås ihop med funktionärsfesten. 

 

§ 58 Funktionärsfest 
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 Se punkt 58. 

 

§ 59 Bidrag vägen 

 Vi har fått beviljat ett bidrag på 17 000 kronor från kommunen. 

 

§ 60 Bidragsansökan el 

 Vi kommer att försöka söka bidrag för elfixet. Maria Å kollar upp en offert på det.  

 

§ 61 Inköp dator 

 Styrelsen beslutar att köpa in en ny dator då den gamla inte fungerar så bra längre. 

 

§ 62 Övriga frågor 
 Förfrågan ang att köpa en gungställning och fixa en liten lekplats vid klubbstugan till våren. 

 Lena D kollar om det eventuellt finns ngt bidrag att söka för att göra en handikappanpassad 

 lekplats. 

 

§ 63  Nästa möte 

 Datum för nästa möte är den 12/10 klockan: 18:30. 

 Nästa medlemsmöte är den 14/9 kl: 18:00. Lena A frågar Sandra Strand om hon kan komma 

och visa upp lite.   

   

§ 64   Mötets avslutande 

 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat kl: 20:57. 

 

 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 
 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Kari Trogen    Lena Dyrsmeds 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 

Maria Åkerström 
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