
PROTOKOLL – MEDLEMSMÖTE  
2020-06-09 

Norra Gotlands Brukshundklubb   
 
Närvarande: Linda Rung, Camilla Pettersson, Katarina Nilsson, Peter Hagvall, Angelica Fredsvinge, 
Susanne Winberg, Helén Hallberg, Gunni Borong, Synnöve Rask, Mattias Nyman, Elisabeth Stuxberg, 
Maria Uhlén, och Karin Lannestedt. 

 
MÖTETS ÖPPNANDE 1 § 
Linda öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Katarina valdes till kvällens sekreterare. 
 
VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH JUSTERARE 2 § 
Gunni Borong och Mattias Nyman valdes. 
 
GENOMGÅNG AV DAGORDNING 3 § 
Dagordning gicks igenom och godkändes efter tillägg.  
 
FÖREGÅENDE PROTOKOLL 4 § 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
EKONOMI 5 § 
Ekonomi: Vi har nu ca 105 000 kr på kontot. Några medlemmar föreslog att vi kunde söka bidrag till klubben, då flera 
aktiviteter blivit inställda och intäkter uteblivit i dessa coronatider.  Styrelsen kollar om vi kan söka bidrag från Region 
Gotland.  
 
RAPPORT FRÅN DISTRIKTSMÖTE  6 § 
Ingen rapport från mötet. Camilla meddelade att distriktsmötet hade blivit inställt p.g.a. Corona.  
 
ÖVRIGA FRÅGOR 7 § 

a. Agility  
Det har framkommit önskemål om att köpa in en del nya hinder till Agility. Styrelsen föreslog att Malin gör en lista 
över vilka hinder de behöver och vad de kostar. 
 

b. Klippschema  
 Linda har gjort en lista, där de som vill kan teckna sig, för vilka veckor man kan klippa gräset på träningsplanen i 
Slite. 
 

c. Tävlingar i höst 
10 oktober blir det lydnadstävling från startklass till klass 2 på NGBK, med reservation för eventuella restriktioner. 
Den 20 september har NGBK tävling i appelklass spår och sök. 
 

d. Städdag 
Vi samlas för städdag lördagen den 27 juni kl. 9.30. Efteråt grillar vi korv, klubben bjuder. 
 

e. Valberedning för NGBK:s styrelse  
Till valberedningen valdes Helen Hallberg på 2 år och Synnöve Rask på 1 år. 

 
MÖTETS AVSLUTANDE 8 § 
Linda tackade för visat intresse förklarade mötet avslutat.   
 
Vid protokollet 
 
 
 Linda Rung   Katarina Nilsson 
 /ordförande/    /sekreterare/ 
 
 
 
 

Gunni Borong  Mattias Nyman 
 /justerare/  /justerare/ 


