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Datum:  
Tid:  

2021-10-20 
Kl 18.30 

Plats:  Klubbstugan, Furumossen 
  

 
 

1  Mötet öppnas 
  Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

 
2  Val av två justerare 
  Emma Sahlquist och Magnus Kjellgren valdes till protokolljusterare. 

 
3   Fastställande av röstlängd  
  En röstlängd med 33st deltagande upprättades och godkändes.  

 
4  Fastställande av dagordning 
  Förslaget till dagordning godkändes av mötet. 

 
5  Medlemsinformation 
 A Ekonomisk rapport: 

Ordföranden meddelade att klubbens ekonomi är god. I dagsläget visar 
balansrapporten på plus 4 222kr trots icke budgeterade utgifter som 
att åkgräsklipparen gått sönder och ersatts med en bättre begagnad. 
 

 B Inplanerade aktiviteter: 

 Appelltävling den 31 okt. 

 MH den7 nov. 

 Städdag den 4 dec kl 10.00  och det bjuds på förtäring för alla 
som deltar. 

 Ett jubileumsfirande till för alla klubbens medlemmar är 
inplanerat  den 27 november. 

 Lussepromenad den 11 dec och Holmestad bygdegård är 
preliminärbokad. Önskemål om att vara på klubben trots 
pandemin framfördes och mötet diskuterade kort hur detta 
skulle kunna arrangeras men inget beslut togs. Plats meddelas 
senare. 
 

 C Inkomna skrivelser: 

 En förfrågan från distriktet om anordnare för ungdomsläger 
2022. Götene har anordnat detta tre gånger så det är inte 
aktuellt. 

 Distriktsstyrelsens valberedning efterfrågar förslag på personer 
till distriktets olika funktioner. 

 Medlemsavgiften till distriktet är halverad 2021. 
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 En inbjudan att lyssna på en föreläsning om ”Mental träning för 
hundtränare” den 7 dec finns på Karlsborgs brukshundklubbs 
hemsida. Mötet diskuterade kort om detta kan vara något för 
klubben att anordna i Götene. 

 Nya anvisningar från SBK gällande lös hund under förbudstiden 
1 mars till 20 augusti. Bland annat måste vid all verksamhet 
med lös hund både enskilt och i grupp finnas en från klubben 
utsedd träningsledare och denna måste ha ett skriftligt 
träningsledarbevis på detta med sig. Formerna kring hur detta 
bevis kan komma att utfärdas i klubben diskuterades. 
 

6  Dragning medlemslotteriet 
  Vinstlista bifogas. 

 
7  Mötet avslutas  
  Lidköpings BK uppvaktade med blomma och ljuslykta vår klubb till sina 

50 år och tackade samtidigt för ett gott samarbete. 
Efter mötet vankades det smörgåstårta och ordföranden passade på att 
gå igenom och uppdatera anslagstavlan med klubbens tävlingsekipage 
och dessutom att tacka alla på mötet för att medverka till den goda 
stämningen som finns i klubben.  

 
 
 
 
 
  
 __________________________  _________________________ 
 Barbro Attrell  Sara Hellberg 
 Sekreterare  Ordförande 
 
 
 
 
 
 ___________________________ __________________________ 
 
 Emma Sahlquist                       Magnus Kjellgren 
 Justerare                       Justerare 


