
 

Svenska Kelpieklubben 
 
 
Södra Lokala AktivitetsOmrådet 
 
                 SLO 

Protokoll fört vid medlemsmöte (årsmöte) 

Tid: 2022-02-20 kl 10.00 
Plats: Lomma Brukshundklubb 

§1. Medlemsmötets öppnande 
Sammankallande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Presentation av de närvarande samt fastställande av röstlängd 
De närvarande presenterade sig; Conny Borg, Ingrid Borg Vogel, Maria Hofvander, 
Karin Juhl, Marie Winberg, Anders Winberg, Kamilla Roupé, Jennifer Vindahl och 
röstlängd fastställdes. 
 

§3. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst 
Godkändes. 
 

§4. Val av mötesordförande för mötet och anmälan av kommitténs val av sekreterare 
Conny Borg valdes till mötesordförande och Ingrid Borg Vogel till mötessekreterare. 
 

§5. Val av justerare 
Valdes Marie Winberg och Karin Juhl. 
 

§6. Godkännande av dagordning 
Godkändes. 
 

§7. Verksamhetsberättelse för 2021 
Lästes igenom och godkändes. 
 

§8. Ekonomiska sammanställningar för 2021 
Postgiroansvarig informerade att all ekonomi sköts via huvudstyrelsen. Undersöker 
om södras Pg finns kvar samt om det i så fall finns kvar några pengar på det. 
 

§9. Beslut om ansvarsfrihet för kommittén 
Beslutades om ansvarsfrihet. 
 

§10. Genomgång av verksamhetsplan för 2022 
Uppkom förslag på aktiviteter, se uppdaterad verksamhetsplan. Det som tillkom var: 

• Föreslogs datum 1 oktober för den gemensamma aktivitetsdagen. 
• Marie W undersöker möjligheten till ett IPO-R läger. Marie tillfrågar Eva 

Malmport om de tillsammans kan undersöka saken. Deltagande medlemmar 
med kelpie ska ha förtur till deltagande. Lägret ska inte innebära några 
kostnader för södra utan den står deltagarna själva för. 

• Förslag på ett läger till hösten – Marie W utses som sammankallande. 



 
§11.  Fastställande och beslut om: 

Verksamhetsplan för 2022 
Verksamhetsplanen fastställdes efter ändringar och tillägg vid dagens möte. 
 

§12. Val av ledamöter och suppleanter 
Sammankallande Conny Borg – 1 år kvar 
Protokollansvarig Ingrid Borg Vogel – 1 år kvar 
 
Som Postgiroansvarig för 2 år valdes Maria Hofvander. 
Som Ledamot för 2 år valdes Eva Malmport. 
Som Ledamot för 2 år valdes Kamilla Roupe. 
 

§13. Val av valberedning 
Valdes Anders Winberg (sammankallande) och Åsa Friberg. 
 

§14. Omedelbar justering av §11, 12 och 13 
Beslöts om omedelbar justering av § 11, 12 och 13. 
 

§15. Övriga frågor 
Förslag uppkom om framtagande av ett VP bruks samt ett VP Lydnad med liknande 
statuter som det för Rallylydnad. Ingrid och Marie tar fram förslag till statuter samt 
kostnad för pris. 
 

§16.  Medlemsmötets avslutande 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  
 
Lomma 2022-02-20 
 
Mötesordförande                                    Justeras                                Justeras 
 
 
Conny Borg                                               Karin Juhl                              Marie Winberg 
 
 
Vid Protokollet 
 
 
Ingrid Borg Vogel 

 
 

 

Prisutdelning:  
1. Vattenandens vandringspris till bästa sökhund  
år 2020 tilldelades Maria Hofvander med Sandskogens Fix, på andra plats kom Åsa Malmberg med 
Manzano  
år 2021 tilldelades priset Linda Ohlsson med Canovills Prada, på andra plats kom Maria Hofvander 
med Sandskogen Fix 

2.  SLOs VP i Rallylydnad till 2021 års bästa rallylydnadshund tilldelades Kamilla Roupé med 
Australian Mates Dea 

3. VP till minne av Sandskogens Clara till deltagare med bästa SM-resultat i rallylydnad delades inte 
ut då det inte var ett SM 2020 och 2021. 


