
Medlemsmöte 12 december 2016 i klubbstugan, 19.00 – 21.00. 

Närvarande: Agneta Geneborg, Susanne Davis, Lili Östergren Jadeby, Agneta Hoogeveen, 
Nina Bergström,  Veronica Lindstedt, Camilla Grip, Anhelee Pugliano, Sarah Öhman, 
Madeleine Holmström, Lillemor Hedlund, Bert Jidebom, Kicki Jidebom, Keneth Jadeby, 
Annette Öhman, Göran Hagberg, Madelene Arvidsson, Helén Widemalm, Maria Kemnevall, 
Annette Eriksson

 

Vår vice ordförande Agneta Geneborg hälsade alla välkomna och vi bjöd på luciafika med 
lussekatter, pepparkakor och glögg.

 Vi pratade om behovet av nya styrelseledamöter och hur vi ska kunna få fler medlemmar 
som vill ta på sig sådana uppdrag. Lili berättade lite om hur kassörsrollen skulle kunna 
delas upp i flera uppdrag, så att inte uppdraget blir för betungande.  Just nu sköter 
kassören bokföring, kassa och betalningar samt är ansvarig för uppdatering av SBK:s 
medlemsregistret. Göran och Lili tar fram en text som kan läggas ut på klubbens hemsida 
angående kassörsrollen.

 Vi pratade lite om SKK:s förslag till organisationsförändring och hur det skulle kunna 
påverka SBK:s organisation. 

 Vi diskuterade olika förslag till aktiviteter i klubben och vad medlemmarna vill ha:

Korta kurser (typ en-dagskurser) på vardagkvällar och/eller helger. Exempelvis trick, nose 
work, dog parcour, balansboll, temakurser i agility (exempelvis kontaktfält, gungan, 
blindbyten).  Maria Kemnevall är utbildad instruktör för dog parcour och 
balansbollsträning.  

Ungdomssatsning (10-21 år).  Prova-på dagar med till exempel rally, agility, trick, HTM, 
balansboll (en dag per aktivitet). En sådan satsning skulle även ge möjlighet till bidrag 
från Vallentuna kommun. Madelene A. har redan inlett ett samarbete med kommunen 
beträffande detta. 

Klubbens hemsida borde ha information om vilka kurser vi faktiskt kan erbjuda samt 
möjlighet för intresserade att skicka in intresseanmälan till kurser. På det sättet kan vi se 
vilken typ av kurser som folk är intresserade av och sedan försöka starta dessa kurser.

Ett välkomstbrev ska tas fram, som skickas/mejlas till alla nya medlemmar. 

Alla instruktörer bör kallas till möte 2 gånger per år, för att diskutera kursutbud och 
planera kommande kurser. Utbildningsansvarig har planerat att kalla till ett sådant möte i 
januari 2017.



 

För att fånga upp medlemmar efter kurser, borde klubben erbjuda träningsgrupper i de 
olika disciplinerna, helst så snart som möjligt efter avslutade kurser. På det sättet bjuder 
man in nya medlemmar att bli mer aktiva. Vi ska även uppmuntra nya medlemmar att 
vara funktionärer vid våra tävlingar. Det är ett bra sätt att komma in i gemenskapen på 
klubben. 

Anhelee bjuder in vet. Jerker Kihlström för demonstration och information om hjärt-
lungräddning. 

Mötet avslutades med att Maria Kemnevall visade en introduktion till balansbollsträning med 
sina hundar. Tack för en informativ visning med trevliga hundar!

Antecknat av Susanne Davis


