
PROTOKOLL – MEDLEMSMÖTE 2019-10-22 
Norra Gotlands Brukshundklubb  

Närvarande: Camilla Pettersson, Karin Lannestedt, Susanne Winberg, Elisabeth Stuxberg, Katarina 
Nilsson, Krister Edström, Ebba Pettersson, Henry Johansson, Angelica Fredsvinge, Peter Hagvall, Iréne 
Molin och Linda Rung 

MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Ebba öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Katarina valdes till kvällens sekreterare. 
 
VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH JUSTERARE 2 § 
Linda och Elisabeth valdes. 
 
GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordning gicks igenom ändrades och godkändes.  
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 § 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
EKONOMI 5 § 
 Ekonomin fortsatt god. 112 356 kr på kontot.   
 
RAPPORT FRÅN DISTRIKTSMÖTE  6 § 
Camilla rapporterade från distriktsmötet. Uppdragslistan ska uppdateras. Ras och Rus möte åker Lena på. Ekonomi ca 54 000. 
Draghund har haft möte. Gotlandsekipage har tävlat i SM och har tagit flera medaljer. Tjänstehund har samarbetat med polis 
vid eftersök av person. Utbildningen som hållits har alla blivit godkända. Inomhushall har diskuterats. Möte om regelrevidering. 
Nytt är att PM inför tävling får man numera själv ladda ner från webbsida SBK tävling.  
 
KLUBBKLÄDER  7 § 
Irene ringer och kontaktar Visby Screen om vi kan komma dit någon månad efter nyår för att prova deras kläder.  
 
ALOE VERA 8 § 
Birgitta Berg W kommer till klubben tisdagen den 12 november kl. 20.00 och visar upp sina produkter.  
Sanna skriver upp tiden på hemsidan. 
 
TREGREN 9 § 
23 november kl. 09.00 Ett lag är klart, Aussie gänget från Norr Linda, Camilla och Katarina. Uppletande, spår och brukslydnad. 
 
SJUKVÅRDSKVÄLL 10 § 
Till våren hittar vi på något som sjukvård/massage eller friskvård.  
 
 HUR LOCKAR VI FLER TILL KLUBBEN 11 § 
Ett förslag är att införa faddersystem. Ett annat förslag är att aktuella kurser någon gång lägger sin aktivitet på en tisdag så att 
gamla och nya medlemmar får mötas. Hundloppis/bytesdag. Iréne erbjuder sig att ha en pälsvårdsdag. Att vi kör repris på förra 
årets succé med en Medlemsdag/aktivitetsdag till våren 2020. Prisutdelning till kursdeltagare i allmänlydnadsgruppen hålls på 
tisdag den 10 december. Ullis vid Visby Brukshundklubb har startat upp en träningsgrupp i bruks, för att öka intresset för 
bruksgrenarna.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 12 § 
Nuvarande revisors suppleant Krister E föreslås bli ordinarie revisor tillsammans med Irene M. 
Diskussion angående kaffefrågan under öppet hus. 
Sannas förslag angående ramar tas upp på nästa styrelsemöte. 
 
MÖTETS AVSLUTANDE 13 § 
Ebba tackade för visat intresse och tackade Karin för kaffe och chokladtårtor och förklarade mötet avslutat.   
Vid protokollet 
 
 
 Ebba Pettersson   Katarina Nilsson 
 /ordförande/   /sekreterare/ 
 
 
 
 
 Linda Rung   Elisabeth Stuxberg 
 /justerare/  /justerare/ 


