
Protokoll fört vid klubbmöte den
19/5 2015 i klubbstugan.
Närvarande: 20 st röstberättigade medlemmar.

§ 39 Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 40 Fastst. av röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar räknades och befanns vara 20 st.

§ 41 Val av två just.män Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes
        tillika rösträknare Mikael Göransson och Kenneth Gustafsson.

§ 42 Fråga om mötet blivit På frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst hördes ett enhälligt ja.
        stadgeenligt utlyst

§ 43 Fastst. av dagordning Den uppgjorda dagordningen lästes igenom och godkändes.

§ 44 Föreg. mötes protokoll Sekreteraren läste upp årsmötesprotokollet som därefter lades till
handlingarna.

§ 45 Skrivelser Inga skrivelser fanns att redovisa på mötet.

§ 46 Rapporter Rapport från tävlingssektorn enligt bilaga.
Rapporterades att vi ska ha en lydnadscup sponsrad av Sharpman
som kallas Sharpman cup den 27/5 och 10/6 i lydnadsklass I och II.
Sharpman delar ut ett pris till den bästa i varje klass sammanräknat
på de två deltävlingarna. Vi har fått 17 st anmälningar till den 27/5
och hittills 11 st till den 10/6. Till den senare har inte anmälningstiden
gått ut än. Vi tar som högst 20 st på varje deltävling. Det blir grillning
båda kvällarna.
Kassören läste kassarapporten från den 150430.
Johanna Jervgren rapporterade att vi har haft en studiecirkel med
Studiefrämjandet för styrelsen och valberedningen kallas ”Medlems-
modellen”. Syftet var att gå igenom hur vi ska engagera medlemmar
i verksamheten och hur vi ska få hit nya medlemmar.

§ 47 Övriga frågor Diskuterades ang. agilityverksamheten och den inställda tävlingen.
Vi hade också en diskussion om ungdomsverksamhet och om vi
kan få igång den igen.
Ang. lägret: Beslutades att vi tar 250:- kr/dag om någon bara vill
vara med en av dagarna. (Gäller lördag och söndag). Elin Berg och
Ann Lönnqvist ansvarar för träningen av rallylydnad på lördag fm
den 18/7.



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

Justeras Vid protokollet
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