
CLK PROTOKOLL 10 JANUARI 2023 

 

§ 72. Närvarande:  Ammi Olsen, Agneta Joelsson, Linne Sandberg, Yvonne Jagersten 

§ 73. Frånvarande: 

§ 74. Föregående protokoll: OK 

§ 75. Justerare: Agneta Joelsson 

§ 76. Målplan: Gicks igenom 

§ 77. Åtgärdslista: Gicks igenom 

§ 78. Lydnadsreglerna nu godkända i CS och det gäller från och med  1/1-23. 

Yvonne skickar ut informtion och regler till lokalklubbarnas ordförand som skickar ut 
till domare tävlingsledare och lydnadsinstuktörna.  

Skickar även till webmaster för publicering på hemsidan samt datum för  
lydnadstävlingar under 2023 

§ 79. Domarkonferens våren 2023.  

Beslut om en fysisk lydnadstävlingskonferens den 25 mars mellan 10-16. Preliminärt i 
Torshälla om klubbstugan är ledig. Inbjudan skickas med i utskicket till ordförande 
Uppföljning hösten 2023 digitalt. 

 

§ 80. Budget. Nytt förslag som presenterats till CS gicks igenom 

§ 81. Filmandet av moment påbörjas med under våren. 

§ 82. Beslut om datum för  lydnadstävlingar 2023 

 Södertälje: 23 april, 21 juni, 9 augusti, 7 oktober 

 Uppsala: 25 maj, 17 september 

 Eskilstuna/ Torshälla: 13 Maj, 23 sept. 

 Västerås: 3 juni, 30 September 

§ 83. Mälarcampingen 2-3 september 2023. Avvaktar med att planera för någon tävling.  

§ 84. Uppdatering av telefonlista, domare och tävlingsledare med aktuella uppgifter 

§ 85. Hemsidan , Skickar ett förtydligande vad CLK gör till hemsidan 

§ 86. Revidering av prövningsordningen, så den blir gemensam, med allmänna regler och 
riktlinjer, för samtliga prövningsordningar och tävlings grenar. Ska tas fram.  

Agneta talar med CS hur vi går vidare. 

§ 87. Hoopers vad ska det ligga under tycker vi?  Domare etc. Avvaktar till vidare då 
 intresset inte är så stort 



§ 88. Allmänlydnad göra den som ett prov. Arbetet fortsätter. Vi startar igång efter 
 domarkonferensen 25 mars.  

§ 89. Börja diskutera Lydnadstävlingar som prov i framtiden. 

 Diskuterar på domarkonf. Den 25 mars. 

§ 90. Revidering stadgarna, huvudklubben. Ligger nu ute på nätet. 

§ 91.  Protokoll lydnad och Lydnadsglädje, Agneta Skickas ut, inom CLK. 

§ 92. Lydnadsglädje där har vi inte fått något ok från CS. Skickas in till CS. Beslut under  
januari 2023 

§93. Övrigt: 

§ 92. Nästa möte. 20 februari kl. 18.00 

 

Vid pennan: 

Yvonne Jagersten 

 

     


