Protokoll fört vid medlemsmöte med Hällefors Brukshundklubben 5 november 2014 i
klubbstugan i Nygård.
Närvarande: Inga-Lill Gustafsson, Ing-Marie Andersson, Susanne Nilsson, Catharina Segelström,
Birgit Karlsson, Anna-Lena Gerhardsson, Kristina Haraldsson, Kamilla Nilsson, Kristina Karlsson,
Ketty Myrtenkvist, Jörgen Ekström, Anders Lönnberg, Malin Gustavsson och Kent Andersson= 14
Började med att uppvakta Inga-Lill på hennes 50 års dag
Ordförande förklarar mötet öppnat.
1. Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.

2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst:
Mötet svarar ja
3. Val av två justerare.
Mötet valde Jörgen Ekström och Anders Lönnberg.
4. Föregående mötesprotokoll.
Genomgånget, Lagt till handlingarna.
5. Skrivelser.
*Från SBK ang ny dressyrpolicy, anslås på anslagstavlan. * Skrivelse ang försäljning av lotter,
vi anser att det inte är något för oss nu. *Från krokborns vänner ang djurens dag den 19 juli,
Susanne tar ansvar, hör av er till henne med idéer. *Ang regelremiss för 2017 års
tävlingsregler. *Kallelse till medlemsmöte i distriktet( har varit ) *Protokoll från
extrastämman i distriktet, anslås på anslagstavlan *Ang lån/hyra av klubbstugan för en kurs i
maj. * Från distriktets tävlingssektor ang utbildning av domare och tävlingsledare. *Från
fibergruppen om datum för indragning av fibern
6. Kassarapport.
145 900 kr. Vi ska kolla upp på vilket sätt som medlemmarna kan få tillbaka något av pengarna,
ex kanske hyra in nån för storstäd eller gräsklippning.
7. Rapport från sektorerna.
Utbildnings sektorn: Alla kurser avslutade. Det har varit 4 kurser under hösten med ca 40
deltagare sammanlagt. En samling för instruktörerna planeras
Tävling: Det blev tyvärr inget möte ang regelrevideringen på klubben som tänkt. Alla tävlingar
under säsongen avklarade på ett bra sätt. Det är färre lydnadstävlingar sökta för 2015. Alla
domare uppmanas kolla sina mail regelbundet då förfrågningar om domare går den vägen.
Rus sektorn: Varit ett MT med 6 deltagare och en MH helg med 8 deltagare/dag. Inrapportering
sker idag via datorn. Sektorn skall börja titta lite på utbildningar till testledare mm
Draget: Varit ett uppskattat läger för barmarksdrag. En barmarksdrags tävling genomförd där det
var lite svårt få folk. Det blir en dragtävling för snö i 8 februari i sammarbete med Grängesberg
Vinter SM går i Ånnaboda och där kommer draget härifrån ha hand om starten
8. Övriga rapporter: Det har varit distriktsmedlemsmöte, därifrån rapporterar Kent Andersson
och Kristina Karlsson följande: Ny hemsida ute, gå gärna in och kolla. Representanter från
missing people var där och informerade.

9. Hyra av träningshall: Beslut taget på att vi även denna säsong skall hyra inomhushallen på
tisdagarna. En arbetsgrupp bestående av Ketty, Inga-Lill, Jörgen och Kamilla skall titta på att även
hyra ridhuset. Om vi får samma villkor och kostnader som för hallen så beslutades att hyra
denna för en provmånad och se hur utfallet blir. Beslut taget på att de ekipage som utnyttjar
hall/hallarna betalar 20 kr/gång.
10. Tisdagsträning sommar: Fungerat dåligt under året, hur ska vi förändra för att få fler till att
vara med? En lista sätts upp på anslagstavlan där alla ni som kan tänkas vara med och vara
ansvarig någon tisdag skriver upp er. Om ni undrar vad som ska göras som ansvarig ta kontakt
med styrelsen.
11. KM: Hur ska vi förändra KM så det blir mera attraktivt? En arbetsgrupp bestående av Kristina
Karlsson, Anders Lönnberg och Malin Gustavsson med Kristina som sammankallande tittar på
detta. Lämna gärna in förslag.
12. Hyra klubbstugan av icke ideell verksamhet, Pris: Beslut taget på att ta en avgift på 1000kr/
dag eller 500 kr/halv dag om det är en kommersiell verksamhet som ska bedrivas
13. Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse: En liten påminnelse om att dessa ska in
från sektorerna senast 1 dec till berörda
14. Årsmöte: Bestämdes till den 11 februari 2015 kl 18,00
15. Motioner: Påminnelse om att dessa skall vara styrelsen tillhanda före 15 november
16. Tema kvällar/Föreläsningar: Finns några som vi tittar på men inget bestämt. Ing-Marie ska
kolla hur det ser ut med missing people
17. Höstfest: Den är lagd till 22 november och inbjudan har skickats ut
18. Övriga frågor: Agilityboden, flytt? Eller skall den lyftas? Om den ska flyttas är frågan när?
Vart?
19. Mötets avslut: Ordförande förklarade mötet avslutat

____________________
Ordförande/Inga-Lill Gustavsson

_____________________
sekreterare/ Ing-Marie Andersson

___________________________
Jörgen Ekström

_________________________
Anders Lönnberg

