Protokollfört vid medlemsmöte med Hällefors Brukshundklubben 12mars 2014 i klubbstugan
i Nygård.
Närvarande: Sune Skoglöf, Kristina Karlsson, Sara Leppänen, Ann-Britt Hansson, Tomas
Bergkvist, Emelie Engberg, Susanne Nilsson, Allan Myrtenkvist, Ketty Myrtenkvist, Lotta Grip,
Kamilla Nilsson, Jörgen Ekström, Birgit Karlsson, Kent Andersson, Karin Skoglöf, Anders
Lönnberg och Susanne Bergh. 19.
Innan mötets öppnande avtackades Jörgen
Ekström för sin tid som ordförande.
1. Mötet öppnas.
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Förslag till dagordning.
Dag ordningen godkändes.
3. Val av två justerare.
Mötet valde Sune Skoglöf och Anders Lönnberg.
4. Föregående mötesprotokoll.
Lagt till handlingarna.
5. Skrivelser.
Inga skrivelser.
6. Kassarapport.
130 442kr.
7. Rapport från sektorerna.
Utbildnings sektorn: Haft ett möte . Kurs anmälan 31mars.
Tävlings sektorn: Ska ha möte den 24 mars. En tävlings sekreterare utbildning startar
med 6-7 deltagare.
Rus sektorn: Haft ett möte där bl.a. datum för banstädning bestämdes, det blir den
26:e mars. En figurant utbildning startar den 30:e mars. MH den 13 april.
Agility sektorn: Haft ett möte. Har tävling den 1 maj och 28 juni.
Draget hade ingen deltagare där.
Köks kommiten. Köks personal efterlyses till tävlingarna i vår och sommar. Karin vill
också att kaffebröd märks upp med datum innan det ställs in i kylen.
8. Övriga rapporter:
Jörgen påpekade att vi har fel medlemsavgifter ligger ute på hemsidan Birgit kollar
upp så att det blir rätt.
9. Utvärdering hall hyra.
Sune påpekar att det finns ett beslut om att vi inte ska subventionera något sådant vi
styrelsen kollar upp om vi kan hitta något. Beslut tog att utbildning o tävlingssektorn
får använda sig av studiefrämjandets pengar till sådana saker men att det inte ska

belasta klubbens budget. Detta innebär att alla måste ta ansvar för att
studiefrämjandet listor lämnas in flitigt.
10. Städ och fixardag samt städ och klipplista.
Vårstädning 18:e maj kl. 10.00.
Städ och klipplista: Fler ska tillfrågas så att vi kan bli flera grupper. Lista sätts upp på
klubben där man kan skriva upp sig.
Söder och västersidan på stugan ska målas Janne bestämmer helg.
Redskapsboden på agility planen måste höjas materialåtgång
6 st leka sten. Kenneth Gustavsson fixar detta.
11. Fiber/ Bättre modem.
Mötet beslutade att vi ska investera i fiber nu när vi har chansen. Styrelsen får
förtroende att besluta vidare.
12. Målstyrning/studiefrämjandet.
Vi satsar på att ta hit studiefrämjandet i höst eftersom det blir lite mycket nu när allt
drar igång på klubben.
13. Övriga frågor.
Sara och Ann-britt har tittat på klubbjackor och visade förslag på jackor. De tar hem
prov på jackor och ser hur stort intresse som finns. Sara på minde om kort på
tävlingsekipage till hemsidan.
Styrelsen informerade om att en brevlåda kommer att sättas upp där man kan lämna
synpunkter / förslag till styrelsen om vad de behöver ta upp. Det går även bra att
maila till någon i styrelsen, för att dessa ska tas upp ska de vara underskrivna med
namn. Styrelsen har sedan tystnads plikt om man inte vill att namn ska komma ut.
Styrelsen vill ha detta till sig minst två veckor innan styrelsemötet.
En kalender sitter uppe på verandan där det kommer att stå när styrelsemötena är.
Ett styrelse möte kommer att hållas två veckor innan medlemsmöte.
14. Mötets avslut.
Ordförande förklarar mötet avslutat.

____________________
Ordförande/Inga-Lill Gustavsson

___________________________
Sune Skoglöf

_____________________
sekreterare/ Emelie Engberg

_________________________
Anders Lönnberg

