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Protokoll från styrelsemöte 13 Augusti 2018  
  

  

  

Närvarande:  

  

Ann-Christine Magnusson  

Marianne Lyrberg  

Malin Bjurquist   

Margareta Baatz  

Ami Tingström  

Matilda Ohlin-Bergström  

Hanna Floengård  

  

Frånvarande:  

Maria Oskarson  

Carina Bergek  

  

  

54  Mötets öppnande  Ordförande Ann-Christine Magnusson förklarade mötet 
öppnat  
   

55  Val av justerare  Till justeringsperson Malin Bjurquist   

     

56  Godkännande av  

dagordning  

  

Föreliggande dagordning fastslogs.   

57  Föregående mötes- 

protokoll  

Är justerat och lagt till handlingarna.   

58  Inkomna skrivelser  

  

Inget inkomna skrivelser  

  

59  Utgående skrivelser  

  

Inga utgående skrivelser  

  

60   SBK- info  

  

Inget att rapportera  
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61  Information från 

sektorer  

Agilitysektorn: Möte den 5 september för planering av 
KM, DM, arrangera tävling m.m.  
Träningstävling arrangeras 28 augusti.  

  

Arbetskommittén: Vi behöver ha en ytterligare arbetsdag 
för att få bort den gamla byssjan och klippa träd, dag för 
detta bokas in på nästa styrelsemöte. Vi har gått ut på 
facebook och efterlyst personer som kan hjälpa till att 
genomföra dessa uppgifter.  
  

Bruks & lydnad: Kungsbacka BK har flyttat på deras 

lydnadstävling. Så nu krockar inte vår lydnadstävling med 

deras. Vi beslutar att ha en lydnadstävling till våren och 

ansöker om 2 stycken. Startklass och klass 1, lördagen den 

27 april 2019 och startklass till och med klass 3, lördagen 

den 19 oktober 2019. 

 
  

Draghundssektorn: Officiell tävling i drag kommer 
arrangeras 21 oktober. KM, motionsklasser och officiella 
klasser kommer köras. Tävlingen kommer arrangeras i 
Landehof, Landvetter. En budget kommer också göras.  
  

Kökskommitté: Fika till höstens kursstart har inhandlats.   

  

Utbildningskommittén: Höstens kurser har kommit igång.  
  

Rallysektorn: Ann-Christine är klar med sin utbildning 
som skrivare.  
  

Utställningsverksamheten: Vilande.  
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62  Verksamheten    Föreläsning med Pia Qvillberg 26/8 19.00-20.30 och 
dessförinnan medlemsmöte 18.00-19.00. På 
medlemsmötet kommer vi ta upp:  

• Klubbdag  

• KM i Agility, Drag, Rallylydnad, Lydnad  

• Arbetsdag  

• Dragtävling  

• Köket och tasstrycket behöver mer folk  

• Priser till tävling och möjlighet att skänka priser  

  

Partille kommuns föreningskonsulent kan ge oss bidrag 
för ny container, kostnaden ska då skickas till kommunen 
när arbetet med containern är klar. Vi ser över en ansökan 
som ska in i april och hoppas på att få igenom denna.  
  

63  Ekonomi   På sparkontot finns 193 604 kr och på det löpande kontot 
59 749 kr.   
  

Bygglov för ny container är klart.  

  

ACM har köpt in nya koner och hopphinder 
(regeländring), kostnad totalt 1055:- + frakt.  
  

51  Övriga frågor  Önskemål att varje sektor tar hand om priser till tävlingar. 

Förslag är insamling/att få skänkta saker från klubbens 

medlemmar samt att ha en budget för priser. Att ge färre 

priser och finare för de på prispallen.  

52  Kommande möten  Nästa möte hålls 10 september 19.00.  

53  Mötets avslutande  Ann-Christine tackar alla närvarande och avslutar mötet.  

  

   

  

Göteborg 2018-08-13  

  

      

  

 

Ann-Christine Magnusson (A-CM)    Maria Oskarsson  

Ordförande    Sekreterare  
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Malin Bjurquist (MB)         

justeringsperson     

  


