
 
 

Klubbmöte 15 november 2011 
 
 
 

§74 
Ordförande Karl-Olge G Krafft öppnar mötet. 
 

§75 
Dagordningen godkänns. 

 
§76a 

Till justeringsmän och rösträknare väljs Jessica Krafft och Alexandra Nilsson 
 

§76b 
Till sekreterare väljs Helena van Dijk 

 
§77 

Information från sektorer och kommitteér: 
Utbildning: valpkurs och agilitykurs slut. Allmänlydnad, tävlingslydnad grund och 
tävlingslydnad fortsättning pågår. 
Ida Edvardsson blev färdig allmänlydnadsinstruktör 28/10. 
U-möte planeras. 
Agility: Nytt A-hinder är beställt, avvaktar med hopphinder tills de nya reglerna är klara. 
Klubben har fått inbjudan från Värnamo bk till vinterträningstävlingar/cup med start i 
december. Man planerar att bjuda in en gästinstruktör till våren. Arbete för att kunna hålla 
inofficiella tävlingar under 2012 pågår. 
Fri träning mellan kl. 15-17 varje söndag så länge vädret tillåter.  
Tävling: De sista tävlingarna hölls i oktober, 1/10 lydnad och 30/1 appell spår. 
Klubbmästerskap i bruks hölls 6/11, vanns av Jessica Krafft/Wiggo följt av Ronny 
Selin/Tango på andra plats och Ingela Schultz Hultman/Bono på tredje plats.  
Den 12/12 kl. 18.00 kommer det att finnas möjlighet att få information om de nya 
tävlingsreglerna som träder i kraft 1/1 2012. 
Fortsatt vinterträning kommer att hållas inomhus, tider meddelas på hemsidan. 
Pr/info: Avvaktande möte angående hemsidan. 
RUS: Inget att rapportera. 
Utveckling: Kontakt med Anna Lindelöf för kurshelg till våren. 
Stugan ute:God uppslutning på städdagen. Klubben har ansökt till kommunen om att få 
”rivningstomten” inskrivet i vårt avtal med kommunen. Muntligt löfte finns, inget skrivet. 



 
 §78 
Kassörens rapport: God ekonomi i klubben. Se bilaga. 
 
 §79 
Information från styrelsen: Klubben var med-arrangör till SM i bruks/ipo på High 
Chaparrall med Värnamo och Hok. Det var ett lyckat arrangemang där vi hade medlemmar 
som hjälpte till på spår och rapport och vi stod för hela tävlingsdelen i sök. Administrativt 
hade klubben tilldelats att bidra med kassör och tävlingssekreterare. Värnamo delade med sig 
av ett standar som SM arrangören får från SBK. Detta finns på klubben nu. Slutmöte med 
Värnamo bk har inte hållits än. 
Klubben har bytt låssystem. Alla nycklar ska in. Vi använder nu ”tags” istället.  
Styrelsen har börjat titta på behov av investeringar till nästa år och även ansökt om en del 
bidrag. 
 
 §80 
Utställning 2012: Klubben har ansökt om att få ha utställning 2012 och 2013. Det finns ingen 
som står som ansvarig i nuläget och styrelsen har inte kunnat hitta någon som träder in. Mötet 
röstar för att till distriktet skicka in en skrivelse där vi önskar avstå från att arrangera 
utställningen 2012. 
 
 §81 
Övriga frågor: Träningsmattan vi använder inomhus är borta. Beslutas att lägga ut 
efterlysning på hemsidan. 
Busskuren hästfolket använder är borttagen för vinterförvaring. 
Fråga om styrelseprotokoll tillgängliga på hemsidan kom upp. Finns ett styrelsebeslut på att 
detta ska göras. Styrelsen tar upp det på nästa styrelsemöte. 
 
 §82 
Ordförande avslutar mötet. 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Helena van Dijk/sekreterare  Karl-Olge G Krafft/ordförande 
 
 
 
 
Justeringsman   Justeringsman 
 
 
 
Jessica Krafft   Alexandra Nilsson 


