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1. Mötets öppnande 
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat.  

1.1. Fastställande av röstlängden 
Enligt avprickad närvarolista fastställdes röstlängden till 11 röstberättigade medlemmar. 

1.2. Protokollförare 
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Annika Malmros-Borell till protokollförare under 
medlemsmötet. 

1.3. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans 
med mötesordföranden ska justera protokollet 
Medlemsmötet beslutade att utse Sonny Samuelsson och Nette Carlestål till justerare 

1.4. Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om medlemsmötet skett enligt normalstadgar för 
lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben genom att kallelse till samtliga medlemmar var 
utskickad den 30 juni 2020. 

2. Fyllnadsval av vice ordförande 
Valberedningen hade inte kommit fram med något förslag på namn för fyllnadsval av vice 
ordförande i styrelsen. 
 
Valberedningen föreslår öppen nomineringen. 
 
Förslag om nominering av Nette Carlestål. 
 
Medlemsmötet beslutade enhälligt att välja Nette Carlestål till vice ordförande för 
innevarande år. 
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3. Information från våra utskott 

3.1. Utbildning (Anna Hagberg) 
Sammanställning vårens kurser, 8 st har genomförts och några har fått ställas in pga för få 
deltagare. 
 
Alla kurser har gått mer eller mindre med plus.  
 
Flera kurser är inplanerade under hösten.  
 
Önskas att starta igång torsdagsträningen. Ha prova på tillfälle för att hålla kvar de som nu 
gått valpkurs och allmänlydnad.  
 
Behöver ha ett uppsamlingsmöte och bla planera in torsdagsträningarna. 

3.2. Tävling (Sarah Öhman) 
Vårens rallytävling blev inställd på grund av rådande Covid-19 pandemi. Kunde genomföra 
en nu i helgen med 80 startande och en till genomförs 5 sept.  
 
Lydnaden har genomfört 3 tävlingar i juni med 25 startande på varje. Kommer genomföra en 
till den 13 september. Det behövs fler funktionärer till den.  

3.3. PR/Info (Göran Hagberg) 
Nytt bokningssystem för träningsrummet. Kan bokas av de som har nyckel till klubben och 
man hittar det på hemsidan nu. 

3.4. Stuga & Kök (Sonny Samuelsson) 
Har sökt bidrag för renovering från Vallentuna Kommun men har inte fått något svar än.  
Behöver bla laga golvet inne på kontoret. Har en reparationsfond som vi annars får ta ifrån 
för att göra de åtgärder som behövs.  
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3.5. Avel & hälsa (Mia Enlin) 
Inga MH/MT har genomförts under våren. Dels pga Corona och dels pga inbrottet då vi blev 
av med en del av utrustningen. 
 
Några är bokade under hösten. 

4. Ekonomi  
Vi har vänt föregående års minusresultat och ligger just nu på plus 40 000 kr! 
 
Det är dels för alla kurser som genomförts och vi fick en del tillbaka från försäkringen efter 
inbrottet. Skickade in förlust på närmare 30 000 kr och fick tillbaka nästan 10 000 kr. Det var 
svårt att hitta kvitton på allt då vi har fått saker skänkta. 
 
Vi har nu fått lite mer skänkt efter inbrottet. Har fått en gräsklippare av Nicolae Eftenie och 
en grill skänkt av Mia Enlin. Stort tack för det! 
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5. Övriga frågor 

5.1. Prisutdelning hundbingon 

6. Mötets avslutande 
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Justeras 
 
 
 
 
 
 
-------------------- -------------------- -------------------- 
Mia Enlin Sonny Samuelsson Nette Carlestål 
Mötesordförande  
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