
Protokoll fört vid klubbmöte den
18/8 2015 i klubbstugan.
Närvarande: 15 st röstberättigade medlemmar.

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

§ 67 Fastst. av röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar räknades och befanns vara 15 st.

§ 68 Val av två just.män Till justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet valdes
        tillika rösträknare Linda Anderpalm och Jenny Rydell-Jansson.

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

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

§ 71 Föreg. mötes protokoll Sekreteraren läste upp föregående mötes protokoll som godkändes 
och lades till handlingarna.

§ 72 Skrivelser Inga skrivelser fanns att redovisa på mötet.

§ 73 Rapporter Rapport från tävlingssektorn enligt bilaga.
Tävlingssektorn har gjort iordning träningsmateriel och vissa apport-
bockar m.m. ska bytas ut. Patric och Linda Anderpalm ordnar detta.
Vi har haft ett möte med representanter för Motala BK den 13/8 och
diskuterat samarbete i framtiden. Samordning av utbildningar av
funktionärer, hjälpas åt med brukstävlingar och att ha en årlig klubb-
match i rallylydnad. Vi kommer att ha ett nytt möte den 15/10.
Rapporterades att höstens kurser är på gång. Valp/nybörjarkurs och
en tävlingslydnadskurs är inplanerade.
Då kassören inte var närvarande läste sekreteraren upp kassa-
rapport från den 150731.

§ 74 Övriga frågor Beslutades att vi säljer den nya balansbommen och använder dessa
pengar till att få ordning på vårt vatten som fortfarande inte är bra.
Vi anlitar Lundstedts Rör AB till detta.
Tävlingssektorn fick i uppdrag att fixa stommar för att trä på byxor
som vi kan använda till framåtsändande i st.f. personer.
Planering för vår rallylydnadstävling den 19/9 pågår. Serverings-
personalen tillfrågades på mötet och tackade ja.
Tävlingssektorn kommer att åka till Omberg den 23/8 för att kolla 
sökruta till vår tävling den 5/9 då vi inte fick ställa in. Funktionärer
är klara.
 



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

Justeras Vid protokollet

Johanna Jervgren Margareta Wisell
/ordförande/ /sekreterare/

Justeras Justeras

Linda Anderpalm Jenny Rydell-Jansson


