
 
  Markaryds Brukshundklubb   PROTOKOLL 
      Medlemsmöte 
  Plats: Klubbstugan   Datum: 2016-05-29  
       

  

Markaryds Brukshundsklubb 1  
    
E-post: markarydsek@live.se 
Hemsida: www.markarydsbk.se 

Närvarande: Se bifogad förteckning, enligt bilaga 1 

 
§ 1. Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet för öppnat 
  
§ 2. Kallelse och dagordning 

Lästes upp och godkändes. Anslag har funnits på klubbens anslagstavla samt på 
www.markarydsbk.se 

 
§ 3. Val utav 2 Justeringsmän 
Maggan Häll & Lisa Nilsson 

 
§ 4 Föregående mötesprotokoll 
Fanns tillgängligt för läsning och godkändes 
 

§ 5. Ekonomisk rapport 

Balans- och resultatrapport och kommentarer därtill lästes upp utav kassör Maria Eliasson, 

se bilaga 2. 

§ 6. Skrivelser 

Inbjudan till Tollarps BK till inoff agility och lydnadstävling den 30 juli 2016 till förmån för 
Cancerfonden. 
SBK ang ”Hantering av träningsledarbevis”. 
Sbk skåne ”Kommunikationsplan till lokalklubbarna” ang hur draghundssporten kan bli en 
del av SBK:s verksamhet ute på de lokala klubbarna. All info ligger på distriktets hemsida.   

 
§ 7. Rapporter 

 Stug- och plan: Har haft en fixarhelg 14-15 maj. Nästa fixarhelg är 17-18 
september. Underhållet fortsätter på stugorna med bla målning och uppsättning 
av hängrännor. 

 Utbildningskommitté. Alla kurser är igång förutom en skogsaktiveringskurs som 
startar 31 maj. 

 Tävlingskommittén: Har  haft en träningstävling och skall ha en till den 2 juni. 

 Köks kommitté: ingen rapport                                                            

§ 8. Övriga Frågor 

Önskemål fanns om att när klubben är uthyrd vid officiella arrangemang så som tex 
utställning, skall dett anslås på hemsidan vilka arrangörerna är. 
Frågan om löptikar får vistas på planen kom återigen upp och styrlesen svarade att det 
finns beslut på att de får vistas där på anvisad plats. 
 

 
§ 9. Mötets avslutande 

Ordförande tackade för ordet och avslutade mötet där det sedan bjöds på gemensam fika 

 

http://www.markarydsbk.se/
http://www.markarydsbk.se/
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Markaryd som ovan    Justeras: 

…………………………..   ………………………….. 

Mötessekreterare   Ordförande 

Marita Öhr-Eliasson   Monica Lindèn 

 

Justeras:    Justeras: 

……………………………….   ……………………………………….. 

Lisa Nilsson    Maggan Häll    
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