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Närvarande: Ronja Levin, Lena Andersson, Maria Åkerström, Linda Kvalöy Johansson, Lotta 

Åhlander, Emely Bössfall, Anneli Lindh och Jessica Hamrin  

Ej närvarande: Kristin Jugas, Emely lämnar mötet vid punkt 67. 

  
 

§ 56 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl: 18:40. Mötet genomförs 

på google meet och Maria är med via messanger.  

§ 57 Val av justerare 

Linda Kvalöy Johansson valdes till justerare av dagens protokoll. 

§ 58 Godkännande av dagordning   

Dagordningen godkändes. 

§ 59 Föregående protokoll 

 Föregående protokoll lades till handlingarna. Punkter kvar från tidigare möten.  

➢ Känns inte aktuellt att tillfråga Mikael Hedman om att ha 

föreläsning i dagsläget. Vi inväntar Corona läget i Sverige.  

➢ Flyttar fram frågan pga Corona. Över hur vi ska kunna få 

till någon form av att söka sponsring för tävling på högre 

nivå, SM och uppåt. 

➢ Linda frågar Tina Björnberg om hon kan tänka sig att 

ordna med att få ut protokollen på hemsidan. Denna fråga 

flyttas också fram pga Corona. 

§ 60 Skrivelser 

• Vi har betalat Lantmäteriet för avstyckning. 

• Avtal för köpt mark. Viktigt att det står att vi får använda angränsande mark till 

verksamhet som uppletande och MH.  

• Kallelse till Distriktsmöte 

• Avelskonferens 17/10 

• Utbildning i föreningskunskap 10/11 via länk.  

• Nya stadgar från SBK. Mötet beslutade att vi ska ha ett eget möte och gå igenom 

dessa. Mötesdatum beslutas på messanger.  

• Fått förfrågan från kommunen om stöd pga Corona, styrelsen ser inget behov av detta.  

• Enkät från Riksidrottsförbundet.  
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§ 61 Ekonomirapport 

 Saldo kassabank per 20200930 var 869 075:- 

 Vissa intäkter från tävlingar släpar efter. Kostnaderna för hallbygge ligger nu på resultatet 

men kommer flyttas till poster som inte påverkar rörelseresultatet.  

§ 62 Statuter KM och Årets hund 

 Medlemmar har tagit upp att KM i lydnad och bruks inte känns tillgängligt för alla som vill 

vara med pga olika kunskapsnivåer. Mötet diskuterade fram och tillbaka om KM redan idag 

är tillgängligt för många. Slutsatsen var att sektionerna får i uppdrag att se över reglerna för 

KM. Målet är att en KM mästare kan utses i varje gren.   

§ 63 Idéer och diskussionsunderlag 

(a) Promota ”Allmänlydnadspasset”. Till nästa möte hör vi om någon har intresse av att 

hålla i detta.  

(b) Policy för bokning av domare. Diskuterade om vi behöver en policy för bokning av 

domare. Mötet beslutade att en policy inte behövs utan att det fungerar bra idag.  

§ 64 Hemsidan 

Mötet beslutade att fråga Tina om hon vill vara webbansvarig för hemsidan. Mötet 

beslutade att inte lägga ut protokoll på hemsidan.  

§ 65 Avhopp från valberedningen 

Tina har hoppat av från valberedningen. Valberedningen fortsätter sitt arbete med två 

personer.  

§ 66 Rapporter 

Bilaga samtliga sektioners uppdaterade verksamhetsplaner.  

Lydnad/bruks  

 

RUS-exteriör 

Utställning och SM i bruks kommer att hållas samma dag i Leksand 2022.  

Agility  

Linnea Pedersson kommer att utbilda sig till agilityinstruktör. Under sommaren har klubben 

byggt upp en SM bana där medlemmarna kunde delta på SM genom att skicka in en film.  

Rallylydnad 

Mötet beslutade att Maria Lööf får utbilda sig till rallylydnadsinstruktör. Klubben deltog med 

ett lag till rallylydnads SM (laget filmades och deltog digitalt). Tyvärr strulade tekniken så 

filmen blev inte godkänd.  
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Nose Work  

HUS  

Mötet beslutade att se över vad som gäller för som går instruktörsutbildningar.  

RUS-mental  

 

Klubbstugan  

 

Styrelsen  

 Till nästa möte kommer denna punkt vara Styrelsen / Distriktet.   

Hallen  

Det behövs inget tak över gräset.  

Drag  

Beslutade att inför nästa verksamhetsår ska drag upprätta en verksamhetsplan.  

 

§ 67 Inköp 

Mötet beslutade att köpa in ett lås så att klubbstugan kan låsas inifrån.  

 

§ 68 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

§ 69 Nästa möte 

 Nästa möte är 7 december 18.30. Fika ansvarig Lotta Åhlander. 

  
§ 70 Mötets avslutande 

 Mötet avslutas klockan 20.45 

 

 

Vid protokollet dag som ovan  Ordförande 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Lotta Åhlander, sekreterare   Ronja Levin 

 

Justerare 

 

 

_____________________________________ 
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Linda Kvalöy Johansson 
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