
Medlemsmöte 

Den 29 juni 2020, Sjöbo BK 
Plats: Klubbstugan i Anklam, kl. 19.00 

Dagordning  
1. Mötet öppnas 

2. Fastställande av röstlängden 
23 st deltagare på medlemsmötet 

3. Val av mötesordförande 
Lena Ytterberg väljs till mötesordförande 

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan av protokollförare 
Malin Rosén väljs till mötessekreterare 

5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med     
 mötesordföranden ska justera protokollet 
Eva Signal-Guttmark och Taina Andersson väljs till protokolljusterare 

6. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enligt 7 § moment 2 
23 st deltagare på medlemsmötet, alla är medlemmar i Sjöbo BK. 

7. Fråga om medlemsmöte blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse till medlemsmötet gick ut via mejl till alla medlemmar den 28   
maj 2020 och har därmed blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställes 

9. Statuterna, Tävlingsförargruppen 
Eva Andersson (sammankallade för tävlingsförargruppen) förklarar hur    
gruppen vill ändra på statuterna gällande deltagande i klubbmästerskap.    



I nuläget använder vi de officiella tävlingsreglerna för deltagande i KM, bruks   
och lydnad, vilket gör att alla inte har möjlighet att deltaga. 

FÖRSLAG SOM BESLUTAS 
Hund med ny förare, ska få tävla i en lägre klass utom tävlan. Har ej möjlighet att bli 
klubbmästare eftersom hunden är övermeriterad.  

FÖRSLAG SOM BESLUTAS: 
Barometern: Pris ska tilldelas 1:a, 2:a, 3:a i alla klasser (Startklass-klass 3/appell-
elit), dock lägst godkänt resultat.  

10.  Inhängnad agilityplan 
Styrelsen har beslutat om inhägnad runt agilityplan, arbetet kommer utföras under 
augusti 2020 av Sjöbo Stängsel AB. Storleken på planen kommer bli 65*35 meter 
med en grind 3+1 m. Klubben har fått 20 000 kr i bidrag från Sparbanksstiftelsen ef-
tersom detta blir en del i en ungdomssatsning.  
Totalt kostnad för klubben blir ca 18 000. 

11.  Jaktdagar i Oran, 2020/2021  
Lena Ytterberg informerar om nya rutiner gällande jakttider, informationen kommer 
inte längre vara tillgänglig på hemsidan utan information om jakttider kommer finns i 
och utanför klubbstugan. 

12.  Championattavlor 
Malin Rosén informerar om att styrelsen fattat beslut att ändra kriterierna för att få en 
championattavla, numera ska alla som innehar en championattitel också få en fin tav-
la. Gamla tavlor ska finnas kvar i klubbstugan eftersom det är klubbens historia, men 
får lov att flyttas runt. En hund får en tavla, tillkommer en ny titel uppdateras befint-
lig skylt.  

13. Övrigt 
Lena Ytterberg informerar om nya skyltar som kommer sättas upp, bland annat triv-
selregler, ”rökning förbjuden” och ”skotträning pågår”. 

Lena Ytterberg informerar om mark som klubben ska få arrendera och nyttja året runt 
utan att boka. Marken är belägen öster om klubbstugan.  



Klubben har även hyrt mark på Björka Övningsfält under 6 dagar till hösten som våra 
träningsgrupper ska nyttja. 

Claes informerar om att fiberinkopplingen är klar och i drift. 

14. Mötet avslutas 

_________________________    _________________________ 
Ordförande Lena Ytterberg    Mötessekreterare Malin Rosén 

_________________________    _________________________ 
Justerare Taina Andersson    Justerare Eva Signal 


