Protokollfört vid medlemsmöte med Hällefors Brukshundklubben 21 maj 2014 i klubbstugan i
Nygård.
Närvarande: Inga-Lill Gustafsson, Ing-Marie Andersson, Susanne Nilsson, Lotta grip, Catharina
Segelström, Birgit Karlsson, Anna-Lena Gerhardsson, Susanne Bergh och från 18,30 Kent
Andersson= 9
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 Susanne Bergh och Anna-Lena Gerhardsson.
4. Föregående mötesprotokoll.
Genomgånget, Lagt till handlingarna.
5. Skrivelser.
Från SBK ang UHP, då dom vill försöka få fler att anordna detta.
Från distriktet, kallelse till extrastämma, Kent Andersson åker på det
Årsmötesprotokoll från distriktet, anslås på anslagstavlan
Kallelse till distriktsmöte för rallylydnad, skickas till berörda
6. Kassarapport.
140 316 kr.
7. Rapport från sektorerna.
Agility sektorn: Haft tävling den 1 maj, en innoff. Bra genomförd med ca 190 starter
Haft en kurs som snart avslutas. Kamilla Nilsson kommer gå en A2 utbildning. Ny balans och
hopphinder har kommit och är på plats
Utbildnings sektorn: Dom flesta kurser är snart slut
Rus sektorn: Varit en utbildning med 6 deltagare där 4 är från klubben och färdiga MH figgar,
grattis till Susanne Bergh, Helena Bergh, Susanne Nilsson och Sara Leppänen. Ett MH är
genomfört med 8 ekipage. I höst finns en förfrågan om uppfödare MH.
Tävling: En tävlingssekreterarkurs igång med 4 deltagare från klubben. Vi har genomfört en akl
spår tävling med 5 ekipage, och en lydnadstävling med 6 ekipage.
Catharina Segelström och Susanne Bergh är intresserade av att läsa till lydnadstävlingsledare om
det blir någon. Läget är under kontroll inför stora spår tävlingen
Draget: Ett läger inplanerat i höst. Det finns en Sacco kärra på vinden som tillhör draget och
aldrig används, en fråga till dom är om den kanske skulle säljas?
8. Övriga rapporter: Ett försök skall göras att ta ner prispallen och fixa till den så man kan
använda den. Städdagen är genomförd, men det är en del kvar som vi får hjälpas åt med. Under
spårtävlingen kommer grillen tändas fredag och lördag kväll 18,00. Då är alla som vill välkomna
att ta med något gott att grilla och ha trevligt. Karin Skoglöf har blivit gratulerad på sin 50 års

dag. Dom runda vita plast borden kan stå ute nu under sommaren . Klubbkläderna på väg med
det blev en annan jacka en den som provades på då företaget inte kunde leverera som de lovat.
Vi har fått klagomål ang fimpar osv på planen, tänk på att vi hjälps åt att sprida info om att
sådant slängs i kärl avsedda för detta.
En dag där spårpinnar sågades har genomförts, även stegen fixades till och buskarna på
södersidan klipptes ner.
9. Utemöbler: Mötet har tagit beslut om att styrelsen får i uppdrag att köpa dessa bänkar upp till
en kostnad av högst 10000 kr
10. Temakvällar: Sune Skoglöf har erbjudit sig att komma och berätta lite om klubbens historia,
planeras in under hösten. Vet Cecilia Geston kommer ev att hålla en föreläsning också under
hösten.
11. Övriga frågor: Funderingar finns på att ordna en utställning uppe i ”utbildningsrummet” som
handlar om allt som hänt sedan klubben startades. Finns ett intresse från de som varit
medlemmar länge att hjälpa till att ordna detta.
12. Mötets avslut: Ordförande Inga-Lill förklarade därmed mötet avslutat
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