
 

 

Protokoll medlemsmöte 20 Juni 2022 

§1. Mötet öppnas  

Martin öppnar mötet och hälsar alla välkomna! 

18 stycken medlemmar närvarar vid mötet. 

§2.  a) Val av sekreterare 

Elin Sehlstedt utses till sekreterare. 

        b) Val av justerare 

Julia Källestedt utses till justerare. 

§3. Godkännande av dagordningen. 

Dagordningen gås igenom och godkänns. 

§4. Inkommande frågor 

 Att det ska finnas en lista på enklare uppgifter som behöver göras som 
vem som helst kan fixa. Till exempel en vanlig lista på anslagstavlan som 
sitter på Gröna Stugan, där man kan stryka uppgiften när man gjort den. 
Exempel på uppgifter som kan tänkas stå på listan: 
-Samla in lappar tillhörande aktivitetsrundan, både från träd och nedfallna 
-Skapa en ny aktivitetsbana 
-Tvätta fönster 
-Tvätta vita stugan 
 
Styrelsen tar med sig förslaget och kollar över vad för uppgifter som skulle 
kunna stå på listan och vem som ska ha ansvaret att uppdatera listan, 
alternativt ska medlemmarna kunna skriva på listan när dom ser något som 
skulle behöva göras? 
 

 Att det framgår på hemsidan vad som finns till försäljning 
 
En prislista ska skapas och läggas ut på hemsidan. 
Förslag: Finns det möjlighet att köpa in produkter från våra 
sponsorer till förmånligt pris?  
Elin kollar på detta nästa gång det är dags att köpa in produkter. 



 
 Uppdatera Facebook när det finns nyheter på hemsidan 

 
PR sektorn kommer att uppdatera våra sociala medier när nya 
uppdateringar på hemsidan finns. 
 

 Att man påminner på våra sociala medier om styrelsens 
aktiviteter så som medlemsmöten, städdag etc 
 
PR sektorn kommer att uppdatera på våra sociala medier vid 
klubben och styrelsens aktiviteter. 
 

§5. Sektorer 

a) Ekonomi, Angelica rapporterar 
Halvårsrapporten visar plus vid jämförelse från föregående år. 
En stor kostnad har varit uppstartandet av rallysektorn då det har köpts in 
nytt material och funktionärer har utbildats för att kunna anordna tävling. 
 

b) PR-info, Malin Rapporterar 
Under året har sektorn PR-info startats med uppgift att göra reklam för 
klubben. 
Det satsas mycket på att göra reklam och synas på sociala medier. 
Framöver så ska klubbens Facebooksidas hantering och regler ses över. 
 

c) Lydnad, bruks, Therese Rapporterar 
Under året har flera tävlingar arrangerats i både bruks och lydnad, just nu är 
planeringen i full gång inför tävlingen i lydnad 1/7. 
Klubben kommer i September att arrangera Svenska Australian Shepherd 
klubbens rastmästerskap i lydnad – alla klasser. 
Vi gratulerar Martina Svensson som nu är färdigutbildad domare i Lydnad. 
Under året har nya tävlingssekreterare i lydnad och bruks utbildats. 
           
 
 
 
 
 



d) HUS,  Martin rapporterar 
Det är stor efterfrågan att gå på kurs på vår klubb, just nu planeras det för 
fullt för hösten och vinterns kursverksamhet. 
 
Distriktet har inte längre ansvaret för utbildning av instruktörer, det ligger på 
de enskilda klubbarna att utbilda sina egna instruktörer. Man får lov att vara 
kursledare utan att vara utbildad instruktör. 
Vi ska göra mer reklam för att vi har utbildade SBK instruktörer på vår klubb, 
det ska också ses över om det ska tas mer betalt för kurser med utbildade 
instruktörer. 
Förslag: Skapa en Facebookgrupp för distriktets klubbar där HUS kan 
kommunicera och dela sina tankar. Ska en klubb exempelvis utbilda 
instruktörer och kan ta emot deltagare från andra klubbar kan detta delas i 
denna grupp. 
Förslag: En egen flik på hemsidan med presentationer av våra instruktörer. 
 

e) RUS, Anna rapporterar 
3 stycken MH har arrangerats under året, alla mycket uppskattade av 
deltagarna. 
Det planeras ytterligare MH senare under året, inför detta skulle dumpen 
behövas göras iordning och det skulle behövas köpas in en ny pistol. 
Fråga: Planeras det något MH för klubbens medlemmar? 
För tillfället finns inget MH för klubbens medlemmar planerat, vid visat 
intresse finns det möjlighet att planera in. 
 

f) Tjänstehund, Niklas rapporterar 
I dagsläget har klubben 3 stycken aktiva tjänstehundsekipage. 
Det planeras att sprida info och eventuellt ha en uppvisning på 
aktivitetsdagen som planeras till hösten. 
 

g) Agility, 
En agilitybana sätt upp på Fredagar och plockas ner igen på Söndagar. Detta 
är något som drar mycket folk och verkar vara mycket uppskattat bland våra 
medlemmar. 
Våra aktiva medlemmar i sektorn brukar skriva ut på Facebook när de är på 
klubben och tränar för en möjlighet till gemensamma träningar. 
 
 
 
 



 
h) Rally, Angelica rapporterar 

Det arrangeras öppna träningar på Onsdagar som är väldigt välbesökta, det 
planeras att fortsätta med detta under sommar och höst. 
Nya skrivare och tävlingssekreterare har utbildats under året. 
Två tävlingar har arrangerats, en av dessa var en inofficiell tävling där 
överskottet gick till de drabbade i Ukraina – 3000 kr samlades ihop under 
denna dag. 
Det planeras ytterligare en tävling i Oktober. 
Det kommer eventuellt att arrangeras en rallylydnads cup med de 
närliggande klubbarna under 2023. 
 

i) Stuga, Robban rapporterar 
Det ska under sommaren sättas upp ett mer permanent staket till Agility 
planen. 
Medlemmarna bes att hjälpa till att plocka bort kottar, pinnar och andra 
hinder som gör att det blir svårt för gräsklipparen att göra sitt jobb. 
 

§6. Övriga frågor 

 

 Finns det intresse för en aktivitetsdag? Förslag på datum 17/9 
Tanken är att personer i de olika sektorerna ska få en dag ihop 
där de kan träna ihop och visa upp sina olika grenar. Det 
planeras aktiviteter, gemensam lunch och prova på. Det är också 
en dag då våra medlemmar kan komma och se de olika grenarna 
och för blivande hundägare och medlemmar att få komma till 
klubben. 
Dagen avslutas med gemensam middag utan hundar. 
 
Intresse finns. Aktivitetsdagen kommer att planeras, info 
kommer senare. 
Behövs eventuellt en anmälan göras för att man ska veta hur 
mycket mat som ska köpas in? 

 

 

 



 

 Hur ska vi göra för att få i gång ungdomsverksamheten på 
klubben?  
Ungdomssektorn är för tillfället nedlagd. 
Förslag att tillexempel ha uppvisning i rallylydnad och agility på 
Tjörns ridklubb för att locka lite ungdomar. 
Skulle det vara intressant att arrangera Sportlovs aktiviteter? 
Vid verksamhet med ungdomar finns det möjlighet att ansöka 
om pengar till klubben. 
 

 Behövs kravallstaketet som står på appellplanen? 
Kravallstaketet är bra för att skärma av när det är flera 
aktiviteter på plan samtidigt. Det är också uppskattat av de 
medlemmar som kommer för att miljöträna sina hundar vid 
aktivitet på plan. 
Finns det någon bättre lösning som gör det lättare för 
gräsklipparen? Eventuellt kan man sätta upp ett liknande staket 
som det som ska sättas upp på agilityplan. 
 

 Är det ett alternativ att låta agilitybanan stå framme hela veckan 
om agilitysektorn klipper planen en gång i veckan? 
Med nuvarande staket så går det inte, det finns kanske möjlighet 
till detta när det nya staketet kommer upp. Agilitysektorn får 
diskutera om de skulle vara intressant och om de vill ha ansvar 
för att klippa gräset varje vecka. 

 

§7. Nästa medlemsmöte 21 september 2022 

Dagens möte avslutas 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

Martin Nordevik  Elin Sehlstedt        Julia Källestedt 

 

 


