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§ 1. Mötets öppnande 
Medlemsmötet öppnades av klubbens ordförande Benny Hellis kl. 19,15, efter det att Sandra Bauer och 
Kristin Svee gratulerades med present och tårta för sina prestationer vid Rally SM där de blev SM-segrare 
respektive SM-tvåa.   
  
§ 2. Fastställande av röstlängden 
Efter kontroll mot medlemsmatrikeln fastställde medlemsmötet röstlängden till 23 röstberättigade 
medlemmar samt beslutade mötet att tillåta två icke medlemmar att få närvara utan rösträtt. Se bilaga 1.  
 
§ 3. Val av mötesordförande 
Mötet beslutade att enhälligt välja Benny Hellis till mötesordförande.  

 
§ 4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare 
Styrelsen meddelade Hans Glamsare utsetts till protokollförare.   
 
§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera 

protokollet 
Mötet beslutade att välja Tobias Sjöberg och Pernilla Rask till justerare tillika rösträknare.  

 
§ 6. Fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst 
Kallelse ska ske senast 30 dagar innan mötet enl stadgan §7. Kassör HG redovisade hur kallelsen hade 
skickats ut till alla medlemmar som vi har mejladress till via SBK Online, totalt 348 st medlemmar, samt via 
brevpost till dem vi saknar mejl till totalt 40 st medlemmar. Detta har utförts 30/9.  
Mötet beslutade att medlemsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 
§ 7. Fastställande av dagordningen 
Mötet beslutade att fastställa den till mötet framtagna dagordning. 

 
§ 8. Genomgång av: 

 
a. Ekonomisk rapport 

Kassör Hans Glamsare lade fram följande ekonomi rapport. 
Klubbens ekonomi är mycket god och vi ligger över beslutat budgetresultat per den 4/11 med 
+149 513,93kr, men då kan noteras att div instruktörsarvoden inte är reglerade ännu på ca 
10 000kr-12 000kr. Medlemsantalet är för närvarande 388 st.  Summa bank och 
kassabehållning är 361 560,81kr. Det ser verkligen ljust ut när det gäller den ekonomiska 
utvecklingen för klubben.     
 

b.    Rapport från styrelsen och kommittéer  
 

- Styrelsen 
Ordförande Benny Hellis redogjorde för styrelsen löpande arbete, och att det går mot årsslut och 
att valberedningen jobbar på för att kunna lägga förslag på kommande styrelse för 2016. 
Vidare berömdes kommittéernas utmärkta arbete som de gör viket är förutsättningen för att vi 
skall har en så välfungerande verksamhet. Styrelsen har tagit ett initiativ att tillskriva Botkyrka 
kommun för att ansöka om ett av kommunens sponsringspaket. En 20 skylt har nu satts upp nere 
vid början av Lillmalmsvägen som går längst med våra appellplaner och vidare arbete görs av 
styrelsen för att få till ett gupp i vägen i höjd med grinden in till lilla grusplan. 
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- HUK-A 
Kommittéansvarig Tobias Sjöberg rapporterade att det är svårt att få flera som kan ta på sig 
kommitté ansvar och jobba för att klubben ska ha en agility tävling nästa år. Det ser mörkt ut att 
det blir någon tävling av eftersom Tobias är nu ensam med att driva HUK-A. 
 

- HUK  
Kommittéansvarig Pia Hörnqvist rapporterade att klubben har 11 st kurser under höstterminen 
och att det är totalt 74 kursdeltagare som deltar. Det kommer att starta en utbildning av 
instruktörer om det visar sig att intresse finns bland några medlemmar. Vår medlem Ingrid 
Tapper har lovat att hålla i den utbildningen. Hugade medlemmar uppmanas att ta kontakt med 
Pia.     
 

- TK 
Kommittéansvarig Maria Glamsare rapporterade att tävlingsåret är nu slut och att alla planerade 
tävlingar genomförts dock inte utan arrangörs problem, då det nästan varit omöjligt att få till 
personer som tar det fulla ansvaret för hela tävlingen, men att det i sista minut har löst sig på 
något vis med inhyrda tävlingsledare och spårbas som tar på sig en stor arbetsbörda. Därför har 
TK beslutat att dra ner på tävlingsverksamheten nästa år och ser det som ett mellan år för att 
sedan 2017 åter ta tillbaks de tävlingar som nu har strukits. Planering av (TL) tävlingsledare 
utbildning har startats och vi hoppas att klubben har minst 4 st nya TL år 2017. Medlemmar som 
kan tänka sig att utbilda sig till TL uppmanas att kontakta Maria Glamsare för mer information. 
Klubben har också 4 st medlemmar som just påbörjat sin bruksdomar-utbildning i distriktets regi. 
Markägarfesten blir även i år inställd, och klubben kommer i stället att se till att dessa får 
blommor och en lott hemskickat med bud. Rally och Agility kommer att knoppas av från TK och 
bildar en egen kommitté 2016, med Sanna Brandt som ansvarig.   
 

- RUK 
Då klubben saknar kommittéansvarig för tillfället, avrapporterade ordförande B Hellis att 
klubben för närvarande inte kan erbjuda några MH tester eftersom att vi saknar funktionärer i 
fråga och att den mark som vi tidigare har använt oss av, numera är naturreservat och det är näst 
intill omöjligt att få godkänt av kommunen att beträdda skogen för att genomföra MH tester, så 
styrelsen verkar för att vi i stället ska få till ett samarbete med andra klubbar i vårt närområde 
och tillsammans med dem genomföra arrangemangen eller helt enkelt hyra MH banan. Vår 
medlem Ingrid Tapper har också här sagt sig villig att bistå med att utbilda funktionärer om det 
finns intresse bland några medlemmar att starta en utbildning i steg ett för att bli mental-
funktionär.  
 

- Anläggningskommittén 
 Då klubben saknar kommittéansvarig för tillfället, rapporterade ordförande B Hellis att klubbens 
underhåll sköts av ett gäng medlemar som gör ett beundransvärt arbete och tar tag i saker som 
måste utföras löpande så att vi alla andra har ett klubbområde/klubbstuga att komma till och där 
träna våra hundar på välklippta planer. Klubbens utannonserade fixardag nu i höst var en stor 
överraskning eftersom att det var ovanligt många medlemmar som kom för att dra sitt strå till 
vår stack, Styrelsen hoppas att det håller i sig även nästa gång vi har en fixardag våren 2016 då 
stugan skall underhållas med att målas. Styrelsen har på sitt bord att se över belysningen på 
planerna och parkering, fortsättning följer och besked kommer så fort beslut fattas om hur vi gör 
i frågan.      
 

- Utmärkelsekommittén 
Inget att rapportera, avsaknad av kommittéansvarig. 
 

- Tjänstehundskommittén 
Inget att rapportera då ansvarig inte var närvarande på mötet. 
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- Köks-och festkommittén 

Kommittéansvarig Britt-Mari Skog rapporterade att även här har man problem med att få 
medlemmar att ställa upp och hjälpa till i köket. Men att det dock har lyckats att genomföra det 
som man har tagit på sig och att det har med en ny medlem som tar ett ansvar rullat på  
 

- PR/Info-kommittén 
Då kommittéansvarig inte kunde närvara på mötet avrapporterade ordförande B Hellis att både 
Hemsidan och klubbens officiella FB sida fungerar utan kända problem. 

 
- Förslag upptagen på dagordningen 

Vad klubben ska göra med Hundungdomsstugan. ”Röda stugan” Styrelsen vill ha förslag från Er 
medlemmar. Resonerades fram och tillbaks hur vi ska agera i hus frågan. Vad det kommer att 
kosta och hur det påverkar vår verksamhet om vi säger upp ´hyreskontraktet med kommunen. 
Förslag lades fram av en medlem att vi fixar upp invändigt till en rimlig kostnad så att stugan kan 
användas både för kurser samt möten om det är upptaget i ordinarie klubbstugan. Beslutades 
att vi fortsätter att hyra stugan av kommunen samt renoverar upp invändigt så att det blir 
trevligare att vistas i den samt att det då går att även ha stugan för övernattning för tävlande och 
kennelträffar. 

 
                  § 9. Övriga frågor, utan beslut. 
                          En medlem tog upp fråga om varför det kostade pengar (50kr) att komma på TKs temakväll 
                           som arrangerades den 29 oktober med de nya lydnadsmomenten/reglerna som ämne.   

TK-Maria Glamsare svarade att det var att anse som en kurs då man även gav information om de 
nya momenten och man gav tips om hur man skall träna in dom. 
Samma medlem ställer också frågan om det inte är möjligt att klubben arrangerar en loppis med 
hundprylar som man vill bli av med mot en låg avgift för ett hyrbord på 50kr som går till klubb-
kassan. Ordförande svarade att styrelsen tar upp frågan vid sitt nästa möte och ber om att få 
återkomma i frågan.  
   

                  § 10. Mötets avslutande. 
 Ordförande B Hellis tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.50  
 
 
 
 
 
 _________________________                                    ___________________________ 
 Sekreterare: Hans Glamsare                                    Ordförande: Benny Hellis 
 
 
 
 
                            ________________________                                        ___________________________ 
                            Justerare: Tobias Sjöberg        Justerare: Pernilla Rask 
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