Protokoll fört vid Hällefors Brukshundklubbs Medlemsmöte 2014-08-27 i
klubbstugan i Nygård.
Närvarande: Inga- Lill ,Sune, Karin, Susanne N, Kristina, Larry, Birgit, Kent o
Lotta
Inga-Lill hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
1. Förslag till dagordning: Godkändes
2. Frågan om Mötet blivit stadgenligt utlyst: Ja
3. Val av Justerare: Kristina och Sune
4. Föregående mötesprotokoll: Genomgånget och lades till handlingarna.
5. Skrivelser: Dags att söka utställning för 2017
Nya regler från distriktet om spår och Nosarbete. Uppsatt på
anslagstavlan.
Kongress protokoll har kommit finns på Hemsidan.
SBK Info Nr finns på Hemsidan.
6. Kassan: 131,608:- Birgit visade resultat rapport.
Vi meddelar att de som sålt lotter gärna får sätta in pengarna på Kontot
så slipper vi avgift.
7. Rapport från sektorerna:
TÄVLING: Ann-Britt har varit på tävlingssektor konferens. Hon kommer
anordna en kväll för regelrevidering Alla tävlingar är under kontroll inför
hösten. Sista lydnadstävlingen har gått back . De sökte enbart
kvällstävlingen 2015.
UTBILDNING: Vi kommer i höst att hålla: Valp, Rallylydnad, Agility,
Tävlingslydnad och fortsättningskurs. 1:a Sep är det anmälan, nytt för i år
är att man kan anmäla sin hund via mail. VGV selar ska inköpas. Inga-Lill
kommer hålla en spår specialutbildning en helg Fre-Sön i Höst.
RUS: Hade möte den 25/8 ang helgens MT 31/8 allt under kontroll 6
hundar anmälda, 27-28 sep kommer det anordnas en 2 dagars MH. Den
5/10 kommer de att anordna en ”Prata Hund” dag och äter Pizza.
DRAGET: Höstläger kommer bli den 6-7 Sep.
AGILITY: Kurs kommer hållas
KÖKET: Behöver hjälp i höst! Önskemål att de som håller i kurserna
skriver hur många deltagare som är med och sätter lapp i Köket.
8. Övriga Rapporter: Distriktsmötet kommer hållas här i Hällefors Dörrar
har stått Öppna fast ingen varit på Klubben Vi måste hjälpas åt att
komma ihåg att siste man låser..Vi fixar ett anslag och hänger på
verandan och vid toan. Om vi ser att obehöriga rastar sina hundar på
parkeringen och planen så måste vi påtala vart man rastar. Inga-lill har
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fixat en brevlåda som sitter på verandan, den är till för skrivelser till
styrelse eller Sektorer. Gräsklipparen har varit trasig 2 ggr men fungerar
nu.
9. Regelrevidering: 2017 ska göras om Ann-britt ordnar möte för Alla
medlemmar.
10. Temakväll: Sune om klubbens historia senare i Höst.
Regelrevideringen.
Förslag om nån som kan hålla föredrag om Brukshundar.
Susanne N Hör med Lotta Näsen om hon vill hålla kurs i Massage.
Kent Kollar upp om Friskvård.
Målstyrning.
11. EN frågas väg: Anslag sätts upp på anslagstavlan.
12. Övriga Frågor: Sune Påpekade att Jackan vi beställt har fel färg den ska
vara blå och att Hällefors Brukshundklubb förkortas BHK och inte BK.
13. Ingalill avslutade mötet.
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Inga-Lill Gustavsson

2 (2)

