Protokollfört vid medlemsmöte med Hällefors Brukshundklubben 7 september 2016 i
klubbstugan i Nygård.
Närvarande: Kent Andersson, Anders Lönnberg, Inga-Lill Gustavsson, Ing-Marie Andersson,
Ketty Myrtenkvist, Catharina Segelström, Mariana Segelström, Kamilla Nilsson= 8
Ordförande förklarar mötet öppnat.
1. Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.
2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet svarar nej på den frågan pga dagordning ej fanns tillgänglig i tid. Ingen på mötet
opponerar sig dock mot detta utan godkänner detta ändå.
3. Val av justerare.
Mötet valde Kamilla Nilsson.
4. Föregående mötesprotokoll.
Lagt till handlingarna.
5. Skrivelser.
* Inbjudan till draghunds SM
* Tävlingsprogram för 2017
* Sbk info
* Inbjudan tjänstehundsdag
* Information om ansökning av utställning för 2019
6. Kassarapport.
182 315 kr.
7. Rapport från sektorerna.
Rus sektorn: 2 MH med 7 deltagare på varje har genomförts. Ett MT med 8 deltagare är
genomfört och dagen innan skedde en uppgradering för MT fig. Ett MH nu i september med 6
ekipage anmälda. En uppgradering av fig till MT ska ske då det kommer ett nytt 2017.
Utbildnings sektorn: 1 valp och en aktivitetskurs är igång
Draget: Se bifogad rapport
Tävling: Inbjudan till KM ute. AKL spår inställt då det inte kom några anmälningar. Tävlingar
sökta och godkända för 2017.
Agility: Nya regler även för agilityn 2017. Kamilla kommer ev gå tävlingsledarutbildningen nu i
höst.
8. Övriga rapporter:
* Senast den 15 november skall budget och verksamhetsplan vara inne hos kassören, via mail.
Och samma datum gäller för verksamhetsberättelsen som skall vara inne hos sekreterare via
mail.

9. Städlista, gräsklippare:
Styrelsen lämnar ett förslag på att köpa in en större gräsklippare till stora planen och flytta den
lilla till agilityplanen. Alla tycker detta är en bra idé så agilityn skall diskutera detta och priser
skall kollas upp till nästa möte.
10. Övriga frågor:
Måste ordna med avrinningen från beredaren i köket då det rinner över och bakom kylen, vilket
inte är bra. Skall köpa in en damsugare till toaletten och ev titta på en till övervåningen också.
Kolla lite på val av mattor att lägga ut för träning i stora salen under vintern. Catharina och
Mariana kolla lite på vad ridhuset kostar och vilka tider vi ev kan få där
16. Mötet avslutas:
Ordförande förklarar mötet avslutat

____________________
Ordförande/Inga-Lill Gustavsson

----------------------------------------Kamilla Nilsson

_____________________
sekreterare/ Ing-Marie Andersson

Från draget
Vi har nyss genomfört lägret som för de som deltog blev lyckat men det blev ett litet läger.
Från 38st förra året till 12st deltagare i år. Föreläsare var Marie Södersten som är före detta
elitlöpare i maraton.
Barmarkstävlingen i höst är framflyttad pga av SM till den 23 oktober. Då det blev
deltagarrekord förra året på klubbens barmarkstävling med 119st anmälda så är vi lite mera
förbereda i år. Det fanns tex inte tillräckligt med nummerlappar, det har vi nu beställt så vi
kan ta 200st startande.
Vi har under året fått 5st nya aktiva dragekipage till klubben och är med det 21st licensierade
aktiva dragekipage.
På vinter tävlingen nästa år kommer vi att göra som i år, vi lägger in tävlingen v4 och går det
inte att köra då pga av snöbrist flyttar vi fram en vecka i taget tills det går att genomföra. Förr
om åren när vi bestämt ett sent datum och det inte gått att köra då har vi ställt in. Detta sättet
visade sig funka bra och gynnar de aktiva på snö då det är långt till närmsta klubb som
arrangerar vintertävlingar förutom Grängesberg.
Beträffande ett SM i Hällefors har det inte hänt något. Besluten som skulle tas på stämman i
april togs aldrig så problemen för arrangören (bla vi) kvarstår. Disskusioner har påbörjats med
kommunen att göra parkeringen vid Hurtigtorpet större för att få plats med alla men det går
trögt.

