Hällefors Brukshundklubb kallar alla medlemmar till medlemsmöte onsdagen
den 2017-09-06 kl:18:00
Plats: Klubbstugan Nygård
1. Mötets öppnande
Kent hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Förslag till dagordning.
Fastställd.

3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Ja.

4. Val av 2 st. Justerare.
Mötet valde Anna Lena Gerhardsson och Ing Marie Andersson.

5. Föregående mötesprotokoll.
Lägges till handlingarna.

6. Skrivelser.
Inbjudan till Nosework instruktör.
Mentaltest information.
Omorganisation på Studiefrämjandet så ny kontaktperson där är Lisa Karlsson.

7. Kassarapport.
212 859,31:-

8. Rapporter från sektorer och kommittéer.
Tävling - 1 appel tävling kvar. Höjda arvoden till domare. Fel avgift på SBK tävling som de försöker lösa.
2018 tävlingar är sökta och godkända av distriktet, den lägre på hösten är borttagen pga jaktsäsongen är
igång då. Vill ha hjälp med att fixa slypinnar till elittävlingen, blir ant. tvugna att hyra in domare till den
tävling. Medaljer till KM är fixat.
Utbildning - Kurserna startat, Agility, Valp & Allmänlydnad, ca 30 deltagare totalt.
Agility - Haft sin inoff. Kamilla Nilsson är klar som tävlingsledare. Har startat kurs á 4 gånger med 8
deltagare. Officiell tävling den 23/9, ca 207 startande.
RUS - Haft ett extra MH för försvarsmaktshundar i somras. 19 - 20/8 var det figurant utbildning, 7 st. från
klubben och en från distriktet. Mentaltest den 3/9 med 8 st. anmälda, 9/9 är det ett extra för försvarsmakts
hundar.

30/9 är det uppfödare MH och den 1/10 är det öppet MH. Redan fått förfrågningar om MH nästa år.
Draget - Haft läger 2-3/9, vilket även kommer att bli av 2018 och blir då sponsrat av förbundet med olika
föredrag. Barmarkstävling 30/9 - 1/10 - behöver funktionärer. Klubben är represensterade på SM i Falun i
oktober. Inget klart om klubben ska arrangera SM 2019 men banorna är förbättrade om det skulle bli av.

9. Övriga rapporter.
Klagomål från boende via Per Uno / Birgit under mentaltest den 3/9 - obefogat enl. klubbens funktionärer.
Nya knivar till roboten, gräsklippningen fungerat bra.
Ogräs i grusparkeringen - köpa in skarn att.
Rusta upp sittstock på grillplatsen.
Guldmedaljör i Bruksspår SM från distriktet, Christine Hubinette tävlande för Kristinehamn BHK.
9a. KM.
Ändrat datum till den 14 oktober istället för 7 oktober.

10. SBK 100 år.
Catharina Segelström åtar sej att försöka samla en arbetsgrupp för ev. arrangera något under 2018.

10a. Framtiden.
Hänskjutet.

11. Övriga Frågor.
Inget.

12. Avslutning.
Mötet avslutas med fika.
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