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Datum:  
Tid:  

2021-06-30 
Kl 18.30 

Plats:  Klubbstugans trädgård, Furumossen 
  

 

1  Mötet öppnas 
  Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 
2  Val av två justerare 
  Malin Bengtsson och Emma Johnsson valdes till protokolljusterare. 

 
3   Fastställande av röstlängd  
  En röstlängd med 35st deltagande upprättades och godkändes. 

 
4  Fastställande av dagordning 
  Föreslagen dagordning godkändes av mötet. 

 
5  Medlemsinformation 
 A Ekonomisk rapport: 

Ordföranden meddelade att i dagsläget visar resultatrapporten på plus 
20 641kr. Detta resultat är endast något lägre än vid motsvarande 
tidpunkt tidigare år trots flera inställda aktiviteter. 
 

 B Information om kommande jubileumsaktiviteter 
Den 28 augusti blir det  jubileumsparty vid klubbstugan. Det startar 
med lunch kl. 13.00 och sedan följer aktiviteter för två och fyrbenta 
fram till 18.00 då middag serveras i partytält. Tommy B beställer 
partytält och catering. Ideer på skojiga aktiviteter eftersökes och tas 
gärna emot på: sekr@gotenebk.com.  Klubbens aktivitetsgrupp 
förstärkt med Malin B utformar aktiviteterna vidare. 
En jubileums fest inomhus planeras  i november beroende på covid19-
läget. 
 

 C Övriga frågor 
Ordföranden redogjorde kort för ordförandekonferensen  och för SBK-
kongressen och meddelade bland annat att medlemsavgiften till 
distriktet halveras i år och att ”Hundens vecka” som  anordnas av 
Studiefrämjandet tillsammans med bland annat SBK och som med olika 
föreläsningar och hundaktiviteter vill öka kunskaperna om hund, 
anordnas 13-19 september 2021. 
En efterlängtad utbildning för tävlingsledare i bruks kommer att starta. 
Ingemar Gustavsson har nu fått fullmakt att hädanefter sköta klubbens 
bokföring. 
Stugan behöver målas och taket skrapas.  Magnus S kommer att 
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sammanställa vad som behöver åtgärdas. 
En grupp med Barbro L i spetsen har i ord och bild sammanställt en 
jubileumstidskrift om klubben från 1971 och framåt (bifogas).  
 

6  Medlemslotteriet, 1:a dragningen 
  Vinstlista bifogas. 

 
7  ”Femkampsaktiviteter ” för två och fyrfota 

 Förare och hundar delades in i lag och sedan följde en skojtävling där 
alla med liv och lust gick in för stövelkastning, agility, snabbaste hund 
mm . Detta följt av fika och prisutdelningar både för bästa lag denna 
dag och KM-vinnare, men också Barons pris (ett allround och 
mångsidigt ekipagei klubben) till Cecilia Carlsson för  och Fixarns pris 
(högsta snittpoäng i appell- eller startklass) till Jan-Åke Roos. 
 
 

8  Mötet avslutas 
 

 
 
 
 
 
 
  
 __________________________  _________________________ 
 Barbro Attrell                        Sara Hellberg 
 Sekreterare                        Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 ___________________________ __________________________ 
 
 Malin Bengtsson                        Emma Johnsson 
 Justerare                        Justerare 


