Protokoll från Hällefors Brukshundklubb kallar alla medlemmar till extrastämma
onsdagen den 2018-11-07 kl: 18:00
Närvarande; Ing-Marie Andersson, Susanne Berg, Ketty Myrtenkvist, Hillevi Åfeldt, Sören Westman, Kent Andersson,
Åke Abrahamsson, Catharina Segelström, Anders Lönnberg, Sara Leppänen, Inga-Lill Gustavsson, Tanja Vilppula,
Veronica Bjervner & Kamilla Nilsson.

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Förslag till dagordning.
Ordförande frågar om vi kan jobba efter dagordningen med tillägg 9a - mötet svara ja.

3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet svara ja.

4. Val av 2 st. Justerare.
Mötet valde Tanja Vilppula och Veronica Bjervner.

5. Föregående mötesprotokoll.
Lägges till handlingarna.

6. Skrivelser.
Inbjudan till RUS - möte 21 nov i Hammarö.
Valberedningen i distriktet söker folk till distrikts styrelsen.
Valberedningen i förbundet söker folk till styrelsen – Vi lämnar förslag på Barbro Olsson till ordförande i
förbundsstyrelsen.
Inbjudan till inspirationsdag – Starka Tillsammans – i Forshaga den 10 nov.

7. Kassarapport.
199 738,43:-

8. Val av valberedning.
Lennart Lynne, sammankallande - väljs på 1 år.
Lilly Röök - Sahlin - väljs på 2 år.
Omedelbart justerat av mötet.

9. Rapporter från sektorer och kommitteér.
Tävling - hade möte i oktober. Gick igenom Bruks – regelrevidering och har även skickat in förslag ang. det
till SBK, gjorde även budget mm. Diskuterade tisdagsträningarna - hur man kan göra dem mer attraktiva –
deras förslag är att göra träningsgrupp där alla i gruppen hjälps åt. Planerar att göra en urvalsbana för
Nosework. Ser gärna att någon som är aktiv inom IPO går med i gruppen. Förslag på att kora klubbens bästa
ekipage under året i olika grenar med någon typ av poängsystem. Har brist på tävlingsledare.
Utbildning – hade möte i oktober ang. budget mm. Kommer att bli en grundmodul i början på nästa år.
Jobbar på en enkät som kommer att läggas ut på facebook för att undersöka vilken / vilka kurser som är
efterfrågade. Planerar ett öppet hus, försöka få dit t ex NA, med ev. backluckeloppis. Kurserna kommer att
bli annonserade i veckonytt som tidigare men försöka sprida mer i sociala medier och affischer. Planerar att
bjuda in Missing People hundenheten. Planerar att bjuda in en instruktör i Nosework eller Rallylydnad.
Sammanställning från Studiefrämjandet har inte kommit ännu - föreslog att skicka in fakturan på servicen på
robotgräsklipparen till Studiefrämjandet - bifölls.
Agility – hade budgetmöte mm i oktober. Hade en funktionärsträff i oktober. Ansökt om en tävling den 25
maj 2019.
RUS – 2 MH´n i början på oktober. Planer för 2019 – ev. MH 14/4, MT 28/4, fått förfrågan om MT i maj, MT
1/9 och MH 7/10. Önskan från en medlem att ordna en exteriörbeskrivning för bruksraser – kostnad ska
undersökas.

Köket - vill göra några investeringar – lista lämnas till styrelsen.

9a. Ridhuset.
Några är intresserad av ridhusträning i Sikfors i vinter. Sekreterare väntar på svar från Sikfors Ridhus ang.
kostnad och bokningsmöjligheter, tar kontakt med de som är intresserade av ridhusträning för fortsatt
diskussion om upplägg.

10. Övriga rapporter.
Robotgräsklipparen är inställd för vintern, den har i år kostat en hel del pengar pga service och reparationer.
Förslag på “uppstarts” möte i vår för genomgång av åkgräsklipparen, röjning mm iom det har blivit eftersatt.
Utemiljö´n - Planer finns att ta bort grusparkering vid gaveln mot Asklunds och anlägga gräsmatta istället offerter kommer att begäras in.
Dialog möte som Distriktet ordnat i Kristinehamn - Ordförande och vice ordförande närvarade, 2 av 4
klubbar medverkade.
Distriktsmöte - Ordförande och vice ordförande deltog. Informerade om pilotprojekt ang hemsidor inom
SBKs distrikt och klubbar. Planer finns att samla alla klubbars kurser på ett ställe, typ som SBK tävling. SM i
Bruks/IPO/ Mondioring 2021 - på mötet i våras fanns det 162 funktionärer men det fattas folk som vill ta på
sej ansvarsområden, det kommer att bli en ytterligare förfrågningsrunda ang det. Platsen blir ev. Sunne.
Utebelysningen på parkeringen är ordnad.
3 vanliga lampor är inköpta och utelampan vid ytterdörren är byt till en skymningsrelä lampa.
Mattan ska rullas ut.
Grillbänken kommer att bytas till våren.
Årsmötet blir den 20 februari kl. 19:00

11. Övriga frågor.
Inga.
12. Avslutning.
Ordförande tackar för ett bra möte som avslutas med gofika.

______________________

______________________

Ordförande Kent Andersson

Sekreterare Kamilla Nilsson

______________________

______________________

Justerare Tanja Vilppula

Justerare Veronica Bjervner

