
Protokoll  MEDLEMSMÖTE nr 2
Lerums Brukshundklubb

Styrelsen bjuder in till medlemsmöte torsdag den 1/9 2022 kl. 19:00 i Klubbstugan
Närvarande 31 st

Dagordning   
 
§1   Mötets   öppnande   

●
 
§2   Val   av   ordförande   

● Jonna Larsen
 
§3   Val   av   sekreterare 

● Helen Christiansen  
 
§4   Val   av   justeringspersoner   samt   rösträknare   

● Sune Christiansen
● Angela Müller

 
§5   Fråga   om   mötet   är   stadgeenligt   utlyst   

● Mötet är stadgeenligt utlyst.
 
§6  Godkännande   av   dagordning 

● Dagordningen godkänd  
 
§7  Styrelsen   informerar   

● Ekonomisk rapport
○ Rekordmånga medlemmar i klubben 362 st, senaste året 140 nya

medlemmar och 25 st som utgått ur föreningen i år.
○ 224 723 kr i kassan.

● Ungdomssatsning, sensommar/hösten 2022
○ Jonna berättar lite om denna satsning som är vårt fokus i år.

● Informationsmöten för nya medlemmar, 3/10 (Anita och Roberto)
○ Är det någon som kan hjälpa till och hålla i det?  Presentationsmaterial finns.

■ Anita Skoglund och Roberto Sandretto, tar denna dag.



● Arbetsdag och invigning av grillplatsen den 18/9, mer information kommer på
hemsida och facebook.

○ Stort tack till Sune Christiansen, Micke Stjernberg och Mikael Eriksson.
 

§8  Inkomna   skrivelser   
● Inga inkomna skrivelser

§9 Övriga   frågor  för beslut
● Utvärdering och beslut, avtal med Boxerklubben
● Arvodering för instruktörer - presenterar ett förslag

§10 Övriga punkter för diskussion
● Genomgång av policies gällande hur vi bemöter varandra på klubben och i sociala

medier. Vi har en bra dialog runt detta.
● Galleri på hemsidan - Kan någon av medlemmarna ta den?

○ Annika Hendtman och Roberto Sandretto kan ta den bollen.
● Hantering av IT- och hårdvara på klubben - Olle

○ Olle tar ansvar för det.
● Kommunikation ut till medlemmar om vad som händer och är på gång.

○ Hemsidan är den primära kommunikationskanalen där information om alla
kommande händelser finns under kalendern.

○ Utskick via mail
○ Facebook
○ Digitalt “på gång”
○ Siv Sandberg kan hjälpa oss att sammanställa information till medlemmarna

§11  Beslut   
● Boxerklubbens avtal förlängs med två år. Beslutet tas enhetligt på mötet.
● Arvodering för instruktörer enligt förslag med tillägg av att det nuvarande

ersättningsmodell kvarstår. Bestutet tas enhetligt på mötet.
 
§13  Mötets   avslutande   

Ordförande Sekreterare

_____________________________ __________________________
Jonna Larsen Helen Christiansen

Justerare Justerare

_____________________________ __________________________
Sune Christiansen Angela Müller




