
Protokoll fört vid klubbmöte den 18/11 2014
i klubbstugan.
Närvarande: 17 st röstberättigade med-
lemmar.

§ 107 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 108 Fastst. av röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar räknades och befanns
vara 17 st.

§ 109 Val av två justerings- Till justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden
  män tillika rösträknare justera mötesprotokollet valdes Patric Anderpalm och    

Kenneth Gustafsson.

§ 110 Fråga om mötet blivit På frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst hördes ett en-
     stadgeenligt utlyst hälligt ja.

§ 111 Fastst. av dagordning Dagordningen lästes igenom och godkändes.

§ 112 Föreg. mötes protokoll Sekreteraren läste upp föregående mötes protokoll vilket
sedan kunde läggas till handlingarna.

§ 113 Skrivelser Redovisades inkomna och utgångna skrivelser.

§ 114 Rapporter Rapport tävlingssektorn enligt bilaga. Sektorn har ca 
5.000kr på kontot och det kommer in ca 10.000 kr från 
Spökhoppet framöver. Sektorn har fört över 30.000 kr till  
klubbens konto nyligen.
Klubben betalar en kurs åt Maria Walter med 1.500 kr som
tack för att hon var drivande och ansvarig för Spökhoppet.
Utbildning av 4 st skrivare i rallylydnad pågår.
Anna Holmström går rallylydnadsinstruktörskurs. Blir klar
den 1/4 2015.
Peter Hoff har tagit över som ansvarig för hemsidan.
Rapporterades att vi har haft uppvisning av lydnad, agility
och freestyle på Upplevelsekväll i Ljungsbro den 9/8 till
förmån för Barndiabetesfonden. Vi är även välkomna 
nästa år.
Den 16/12 anordnar vi julfika med glögg och lotterier på
klubben för alla medlemmar.
Den 20/9 hade vi Bakluckeloppis på klubben på Studie-
främjandets föreningsdag.
Förrådet är färdigt, elen inkopplad. Strålkastare beställda.
Kassören läste kassarapporten.
Den 27/9 anordnade vi KM i lydnad, rallylydnad och agility
åt Welsh springer spanielklubben vilket inbringade en 
vinst på 3.545 kr.

§ 115 Övriga frågor Vi har fått en förfrågan om att anordna den årliga 
utställningen på Sharpman i Hogstad 2015. Frågan 
diskuterades och vi kollar vidare under veckan innan vi 



bestämmer oss.
Den nya resultattavlan är på gång. Peter Hoff fotograferar
tävlingsekipagen.
Patric Anderpalm har kollat plåt att använda som spegel 
vid träning. Den blir alldeles för dyr. Joakim Carlsson 
kollar på sitt jobb om han kan ordna två speglar istället 
och om dessa klarar kylan.
Diskuterades om kursverksamheten och bristen på inst-
ruktörer m.m. Johanna Jervgren kontaktar Studiefrämjan-
det och försöker få till ett möte snarast.
Valberedningen har satt igång sitt arbete. Vi försöker att
få till en sektor för agility och rallylydnad nästa år.
Som avslutning tackade sekreteraren Johanna Jervgren
å klubbens vägnar och gratulerade henne till att ha blivit 
lärare i allmänlydnad. Hon fick blommor och lite gott att 
äta och dricka.

§ 116 Mötets avslutande Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade 
mötet avslutat.
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