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MEDLEMSMÖTE 

Plats: Karlshamns hundungdoms klubbstuga
Tid: Den 9/10 2018 klockan 18.00
Närvarande:  14 fullbetalande medlemmar 4 Stödmedlemmar 

§1 Mötets Öppnande
Mötet förklarades öppnat.

§2 Dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes ordförande Catja Krook 

§4 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Annika Hedsten

§5 Val av justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknande valdes Tina Lennartsson och Pernilla Lönnquist

§6 Rapporter

Styrelsen
Annika Hedsten och Catja Krook rapporterar om en eventuellt flytt till travbanan. Karlshamns
BK har fått ett avtal och vi hörde av oss till fritidskontoret för att höra varför vi inte blivit 
informerade och varför vi inte fått något avtal. Vi hade sedan ett möte med Fritid där vi 
påpekade att för att vi ska få till ett bra samarbete från början så krävs en dialog mellan 
parterna. Det blev ett bra möte där vi fick informera om de problem vi har just nu med 
avsaknad av vatten, dålig belysning och utetoaletter. Nytt möte med fritid och kommunalrådet
ska ske i morgon och Catja och Annika får i uppdrag att på något sätt informera om detta 
möte. Ny belysning blir det inte då fritid har undersökt denna möjlighet och det skulle bli allt 
för dyrt. Fritid ska undersöka olika alternativ till oss tills vidare. Den del av ängen som kan bli
tal för Hundungdoms finns det arrende på t o m 2020 och till dess kommer vår belysning ha 
fallit ihop fullkomligt.
Många funderingar och frågor kom upp och ventilerades. Det finns en oro inför flytt och hur 
ett samarbete ska komma att fungera. Det kom upp vilka kurser de olika klubbarna ska ha och
om man måste vara medlem i båda klubbarna. Tanken från början är att man kan välja vilken 
klubb man vill vara med i och träna på vilken plan som helst men det är något som vi två 
klubbar måste skriva samarbetsavtal om. Samma gäller för vilka kurser de olika klubbarna ska
hålla. 
Frågan kom upp om privata aktörer kan hyra träningsplanerna och den frågan tar vi med oss 
till mötet i morgon. 

Jeanna Lindblom tog på sig att lämna in ett förslag till sponsring till Coop. Förslag att söka 
för 10 000 kr till kläder till ungdomar, utställningsfält med företagets namn på samt bidrag till
ungdomars tävlande. 

Kassör 
Se bilaga 1. 
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Kassören redovisar budgeten. Då klubben dragit in rätt mycket pengar på de två officiella 
agilitytävlingarna i år så beslutar mötet att revidera budgeten och göra lite inköp som är 
nödvändiga. Förslag på inköp kom in på mötet och har lämnats in via mail till mötet
Förslag                                                         
Tunnel och tunnelhållare – Beslutades att inte köpas in nu. Fler tunnelhållare läggs ut och en 
ny tunnel är inköpt till tävling
Ny mur – beslutades att inte köpa in mur nu utan att sätta ut den mur som finns i containern
Nummerskyltar – mötet tog beslut att köpa in det, kostnad ca 1000 kr, Josefin fixar
Trädgårdsvagn- mötet beslutar att köpa in det, kostnad ca 700 kr, Pernilla ordnar detta
Långhopp – mötet beslutar att köpa in det, kostnad ca 5000 kr, Josefin fixar
Rusta slalom – mötet beslutar att köpa in det, kostnad ca 200 kr, Annika och Catja fixar
Bord ute – Beslutas att inte köpa in utan kolla med kommunen om de har något över
Träningstimmar för medlemmar i Åhus hallen – mötet beslutar att köpa in tre halvdagar med 
start i början av februari (6 timmar) till en kostnad av 6000 kr ( förslag 4 timmar agility, 1 
timme lydnad och 1 timme rally), Annika fixar 
Ny gungbräda i granulat – mötet beslutar att köpa det, kostnad ca 8000 kr, Josefin fixar
Mer hopphinder – mötet beslutar att köpa in hopphinder för 5000 kr, Josefin fixar

Total kostnad ca 25 200 kr                      

Utbildningskommittén
Jeanna Lindblom ska gå en tävlingsledare utbildning i agility 

Instruktörerna kan i år välja mellan – presentkort på Karlshamns Zoologiska, Biobiljett eller 
agility voucher

Höstens kurser är slut och några nya går inte att anordna på grund av att vi har för dålig 
belysning för att ha kurser kvällstid. 

Tävlingskommittén
Annika informerar om att det sker en regelrevidering i bruks, lydnad och rally lydnad 2022 
och förslag ska komma in nu. Man kan själv gå in på SBK hemsida och skriva förslag om 
man har några sådana. 

Stuga ute och inne
Gräsklippningen är slut och vi diskuterar om det behöver klippas en gång till i år. Styrelsen 
får i uppdrag att ta beslut om det behövs. 

Pr
Inget

Ungdomsaktiviteter
I sommar blev det inget ungdomsläger då det helt enkelt var för varmt. I höst har Tina fått 
hoppa in och hålla kurs och därför inte kunnat ha fler aktiviteter. 

Hemsidan
Ny hemsida ligger ute. Vi ska inte glömma skicka även möten till Stephanie så hon kan lägga 
in i vår kalender. 

§7 Aktiviteter
Inga just nu
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§8 Övriga frågor
Inget övrigt

§9Nästa möte
Styrelsen får i uppdrag att hitta datum för årsmötet i februari
Ett instruktörsmöte ska också äga rum någon gång i början på året 

§10 Mötets avslutande
Ordförande Catja Krook avslutar mötet 

               

…………………………….. ……………………………….
Catja Krook/ ordförande Annika Hedsten/ mötessekreterare

…………………………….. ……………………………….
Pernilla Lönnquist/ justerare Tina Lennartsson/ justerare


