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Protokoll Medlemsmöte  3/2022 

Datum 18 oktober  kl  18.30 i klubbstugan    

19 närvarande medlemmar Pär Bjellå inbjuden, av styrelsen, att fungera som 

mötesordförande, Anna Häggblom Bjellå inbjuden att informera om SM 2023. 

 

§ 133 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Pär Bjellå, föreningscoach och medlem i 

Degerfors BK. 

§ 134 Mötets öppnande 

 Pär Bjellå hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Kort 

 presentation av alla deltagare.  

§ 135 Val av justerare 

 Till att justera dagens protokoll valdes Eva Tenne och Ewy Ran 

§ 136 Godkännande dagordning 

 Dagordningen godkänns med tillägg  

136 b Information om SM 2023 

 Anna Häggblom Bjellå inf om SM 25-27 augusti 2023, funktionärer 

 sökes med ljus och lykta. 

§ 137 Föregående medlemsmötesprotokoll 

 Lades till handlingarna. 

§ 138 Fyllnadsval till styrelsen 

 

a/ Fyllnadsval av ordförande framtill kommande årsmöte. 

 Mats Schiller föreslås och mötet väljer Mats Schiller till ordförande 

 framtill årsmötet. 

 Mats Schiller tackar för förtroendet. 

Beslut Mötet beslutade att omedelbart justera punkt 138 a. Se bilaga 

 

b/ Fyllnadsval av vice ordförande framtill kommande årsmöte. 

 Inga förslag finns.  

 

c/ Fyllnadsval av suppleant på två år. Inga förslag finns. 
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§ 139 Ekonomisk rapport 

 

 Tillgängligt belopp 387 439,36.  Två större belopp ej betalda, 

 ersättning SM deltagare ca 17 640 kr och avgift till distriktet ca 

 16 000 kr. 

 

§ 140 Rapporter 

 

Styrelsen Anette Sjödin har åtagit sig sköta klubbens bokningar samt inläggning 

 av dessa i kalendern. Framförs av medlem att Webmaster vill lägga in 

 i kalendern själv. Punkten bollas över till styrelsen. 

Tävl sekt Årets tävlingar avklarade, tack till alla funktionärer. Nu laddar vi för 

 2023.  

Spec sök Besked om kurs i nov väntas.   

Hus Höstens kurser klara, valpkurs i vår. 

Agility KM är avklarat och höstens kurser klara.  

RUS Nytt MH 12 nov, beskrivare Maarit Ottavainen. 

Rally Sista tillfället för öppen träning nästa onsdag. 

Trivsel Verksamheten fungerat bra. Pos feedback för köket vid lördagens 

 tävling, tack Ingvor. Hundrundan väldigt uppskattad. 

 

§ 141 Jubileumsmiddag 

 Dåligt med anmälningar f n 9 personer anmälda. Sista 

 anmälningsdagen 23 oktober därefter tar styrelsen ställning till ev 

 inställning av middagen vid för få anmälda. 

 

§ 142 Höststädning 

 30 oktober är det städdag på klubben, samling kl 10.00 och 

 hamburgare blir det till lunch. Framförs önskemål om lista  med 

 arbetsuppgifter, vilket bollas över till styrelsen.  Buskar mot vägen 

 måste fixas till, frågan är om det är trafikverket, kommunen 

 eller öbk.s ansvar. Punkten bollas över till styrelsen. 

 

§ 143 Övrigt 

 Radiatorerna på toaletterna problem med. Punkten bollas över till 

 styrelsen.  
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 Maja Cardell och Ewy Ran fortsätter sitt arbete att tillsätta vice ordf 

 och suppleant tillsammans med valberedningen (Ingrid Roos 

 sammankallande och Malin Lindskog ) framtill årsmötet. 

 

§ 144 Nästa möte 

 Nästa medlemsmöte är 11 december då bjuds det på adventsfika.  

 

 Avslutning 

§ 145  Pär Bjellå, mötesordf tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

           Pär Bjellå   Vid pennan 

         Mötesordförande   Linn Hammarbäck 

 

  

  Justerare:                  Eva Tenne                              Ewy Ran 


