
 
 
 
Protokoll fört vid klubbmöte den 17/11 2015 
i klubbstugan. 
Närvarande: 12 st röstberättigade med- 
lemmar. 
 
 

§  97 Mötets öppnande  Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§  98 Fastst. av röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar räknades och befanns 

vara 12 st. 
 

§  99 Val av två justerings- Till justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden 
  män tillika rösträknare justera mötesprotokollet valdes Linda Anderpalm och Karin 

Eidner-Lundbom. 
 

§ 100 Fråga om mötet blivit På frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst hördes ett en- 
     stadgeenligt utlyst  hälligt ja. 
 
§ 101 Fastst. av dagordning Dagordningen lästes igenom och godkändes. 
 
§ 102 Föreg. mötes protokoll Sekreteraren läste upp föregående mötes protokoll vilket 

sedan kunde läggas till handlingarna. 
 

§ 103 Skrivelser    Redovisades inkomna skrivelser, inga utgångna. 
 
§ 104 Rapporter    Rapport tävlingssektorn: Vi har haft en söktävling den 5/9 

med 5 st deltagare. Den 19/9 anordnade vi rallylydnadstäv- 
ling med 51 st starter och den 4/10 hade vi ett lydnadsprov 
med 19 st deltagare. Tävlingssektorn har fört över 30.000:- 
kr från tävlingskontot till klubbens konto. 
Kassören läste kassarapporten. 
Johanna Jervgren och Anna Holmström ska åka på möte 
i Örebro den 22/11 där man ska diskutera hur SBK ska 
kunna få 100.000 medlemmar till 2017. 
Johanna Jervgren går vidareutbildning för allmänlydnads- 
lärare och ska hålla en instruktörskurs i vår inriktad på 
problemhundar. 
Rapporterades från mötet med Motala BK den 26/10 ang. 
samarbete mellan klubbarna. 
Lundstedts Rör AB kommer att försöka ordna till vårt vatten 
i vår. 
Vår trekammarbrunn har kontrollerats av kommunen och 
blivit godkänd. 
 

§ 105 Övriga frågor   En medlem undrade varför vi inte har några MH längre.  
Det beror på att vi inte har några godkända funktionärer 
längre. Ev. kan vi samarbeta med Mjölby BK och låna 
deras bana om det skulle bli aktuellt igen då vår egen inte 



är underhållen. 
Beslutades att vi bjuder medlemmarna på julfika tisdagen 
den 15/12 kl 19.00. Vi kör också julklappsspel och var och 
en tar med en julklapp för ca 50:- kr. 
 
 

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

 
 
Justeras          Vid protokollet 
 
 
 
Johanna Jervgren       Margareta Wisell 
/ordförande/         /sekreterare/ 
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Linda Anderpalm        Karin Eidner-Lundbom 

 
 

 
 

 


