
 

 

 

Protokoll medlemsmöte 21 september 2022 

§1. Mötet öppnas 

Martin öppnar mötet. 

Närvarande: Martin Nordevik, Niklas Byström, Robban Olsson, Maria Ingvarsson, Maria-
Therese Svensson, Nanna Magnestam, Martina Svensson, Britta Abenius, Hannah Pettersson, 
Gunilla Samsson, Amanda Elzer, Elin Sehlstedt, Anna Sundalen, Magdalena Olvesjö och Jenny 
Alvstråle.  

§2.  a) Val av sekreterare 

Elin Sehlstedt väljs till sekreterare. 

        b) Val av justerare 

Amanda Elzer väljs till justerare  

§3. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen gås igenom och godkänns. 

§4. Inkommande frågor 

Inga inkommande frågor rapporterade. 

§5. Sektorer 

a) Ekonomi,  
Saldo 241.000kr 
Vi har i dagsläget 281 stycken medlemmar, vilket är högsta antalet 
medlemmar klubben någonsin har haft. 
Fråga: Hur fungerar samarbetet med studiefrämjandet? 
Studiefrämjandet är med och betalar en del av kurslitteraturen som används 
vid klubbens kurser, för detta krävs att vi rapporterar hur många kurser och 
hur många deltagare vi har. 
 
 



b) PR-info, 
På våra sociala medier läggs varje vecka ut ett inlägg med klubbens olika 
aktiviteter vecka för vecka vilket har fått väldigt bra respons. När våra 
aktiviteter och öppna träningar syns på detta sätt så ökar antalet deltagare 
och även antalet medlemmar har ökat. 

c) Lydnad, bruks,  
Årets sista tävling i lydnad arrangeras den 25/9, det är alla lydnadsklasser 
och tävlingen arrangeras som rasmästerskap för Svenska Australian Shepherd 
klubben. 
Under året har vi haft många tävlingar och vi har fått väldigt fin respons om 
att vi har välarrangerade tävlingar, trevliga funktionärer och fina priser. Vi ser 
att många tävlanden väljer att komma tillbaka till oss.           

d) HUS,   
Det är för tillfället en pågående valpkurs med 9 deltagare, en valpkurs som är 
planerad att starta i oktober med 10 deltagare och en som planeras att starta 
i november. 
Tyvärr har brukshelgen med inhyrd instruktör blivit struken pga för få 
anmälningar. 
Vi har stor efterfrågan på kurser, finns det intresse att utbilda sig till SBK 
instruktör kontakta Martin. 

e) RUS, 
Under året har det arrangerats flera MH och nya figuranter har utbildats. 
Nästa års MH håller på att planeras. 
Banan behövs rustas upp under nästa år och då framför allt dumpen. 

f) Tjänstehund, 
Klubben har 3 stycken aktiva tjänstehundsekipage. 
Vid intresse för tjänstehund kontakta Niklas. 

g) Agility, 
 Ett semipermanent staket är under planering för att byggas. 
Minsta måttet för en godkänd agility bana är 25x35 meter, det får inte plats 
där tanken var att vi skulle ha den. Sektorn funderar nu på om man ska 
minska banan eller om man skulle kunna placera den någon annanstans. 
Under våren 2023 planeras en nybörjarkurs med Ulrika från Up & Run Agility, 
vid stort intresse är tanken att arrangera mer kurser. 
Ett nytt Allé slalom är beställt. 

h) Rally,  
Det planeras att ha öppna träningar så länge vädret tillåter. Vita stugan är 
för liten för dessa träningar och man kollar på andra lösningar för att kunna 
fortsätta träningarna under vintersäsongen. 



23/10 arrangeras en aktivitetsdag på Tjörns ridklubb där representanter från 
rally och agility sektorerna kommer att vara med för att ha uppvisning och 
prova på för ungdomar. 

i) Stuga, 
9/10 arrangeras det en fixardag. 
Alla ombes att tänka på att stänga av strålkastarna på plan om man 
använder dom. Det är okej att dra tillbaka timern på dessa. 
Det håller på att skapas en att göra lista som ska sättas på utsidan av gröna 
stugan, medlemmar får gärna komma med förslag om vad som ska stå på 
denna. 
Köket, 
Det har varit mycket uppskattat att det finns mat att köpa under tävlingarna 
som vi haft under året och något vi kommer att fortsätta med i största 
möjliga mån även under nästa år. Är det för dåligt väder för att ha tälten 
uppsatta finns det möjlighet att ställa in grillen under tak på altanen. 
Alla ombes att säga till om man upptäcker att något är slut i köket. 
 

§6. Övriga frågor 

- Klubbdagen med gemensam middag på kvällen som arrangerades blev 
mycket uppskattad och det var en hel del folk som dök upp, både nya som 
gamla. Detta är något som vi vill göra till en stående aktivitet varje år, 
kanske till och med vår och höst. 

- Det presenteras ett förslag på en aktivitetsbana som planeras att byggas 
våren 2023. Förslaget får god respons, Therese och Hannah planerar 
vidare för bygget av aktivitetsbanan. 

- Valberedningens förslag ska lämnas in senast 15 november, alla 
uppmanas att fylla i enkäten som delats på sociala medier för att skicka in 
sina förslag. 

- Har vi idéer, drivkraft och intresse av att genomföra utveckling av 
verksamheten samt en allmännytta projektet utveckling av Bohuslän vilket 
är en möjlighet att få in pengar till klubben. 
Vi skulle vilja använda dessa pengar för att byta ut strålkastarna på 
appellplanen och parkeringen till mer effektiva och billigare alternativ. 
En idé är att anordna en motionsslinga för hundägare med utgångspunkt 
från klubben. 

- Det finns ett förslag på att köpa in en ny åkgräsklippare för att underlätta 
klippandet av ängen nedanför appellplan. Detta skulle kosta ca 60.000 
Medlemmarna röstar och förslaget avslås. 



Ur miljösynpunkt att det växer blommor som är bra för bin och insekter så 
vill vi att en del av ängen ska växa. Det kommer bara att klippas för MH 
momenten under nästa år och sedan görs en utvärdering och förslaget ses 
över igen. 

- Utrymmena i vita stugan som inte är träningshall diskuteras, används 
dessa eller skulle man kunna göra något bättre av dessa till exempel utöka 
ytan i träningshallen? 
Det ena rummet används av Onsdagsgruppen som fikarum en dag i 
veckan, kan gruppen fika i Gröna stugan istället? 
Då Vita stugan är byggd av moduler är det inte bara att riva ner väggen 
men ett förslag är att ta ner väggen in till fikarummet för att öka ytan i 
träningshallen. 
Det röstas och beslutas att detta är något vi vill satsa på och det ska ses 
över hur det bäst genomförs och ett prisförslag ska tas fram.  

- AC filtret i Vita stugan behöver rengöras. 
- Nubb till mattan i Vita stugan behövs köpas in. Robban fixar detta. 
- Förslag att köpa in en robotdammsugare till mattan i vita stugan, förslaget 

tas med tills styrelsen.  
Amanda tar med en robotdammsugare hemifrån tills vidare. 

- Elin har haft kontakt med Cornelia från Göteborgs hundsim om hon skulle 
kunna tänka sig att ha någon föreläsning, aktivitetsdag eller kurs hos oss 
på klubben. Både Cornelia och medlemmarna på mötet är intresserade av 
detta. Elin har vidare kontakt för att se vad som skulle vara intressant. 

- Ett nytt städschema ska göras. 
Efter kurs eller annan aktivitet ska det alltid städas. 

§7. Nästa möte, Årsmöte 7 februari 2023 Kl:18:30  

Dagens möte avslutas 

 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

 

Martin Nordevik  Elin Sehlstedt  Amanda Elzer 

 


