Protokollfört vid medlemsmöte med Hällefors Brukshundklubben 20 maj 2015 i klubbstugan i
Nygård.
Närvarande: Sune Skoglöf, Kent Andersson, Karin Skoglöf, Anders Lönnberg, Inga-Lill
Gustavsson, Ing-Marie Andersson, Johanna Lönnberg, Jan Gunnarsson, Kristina Karlsson,
Jörgen Ekström och Birgit Karlsson= 11
Innan mötet hölls en tyst minut för att hedra vår kära medlem Maj-Gun Zarings bortgång
Ordförande förklarar mötet öppnat.
1. Förslag till dagordning.
Dagordningen godkändes.
2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet svarar ja på den frågan
3. Val av två justerare.
Mötet valde Jan Gunnarsson och Kristina Karlsson.
4. Föregående mötesprotokoll.
Lagt till handlingarna.
5. Skrivelser.
* Kallelse till extrastämma från distriktet, ingen här kan åka då det är den 30 maj.
* Riktlinjer från distriktet ang. träning på annan klubb, sätts upp på anslagstavlan
* Protokoll från distriktets årsmöte, anslås på anslagstavlan
* Info till ordförande om dennes uppdrag, skickas ut till styrelse och sätts på anslagstavlan
* Ang en vidareutbildning för lärare i hundtjänst, kanske något för Inga-Lill? Lämnas till
utbildningen för vidare utredning
* Från SBK angående anmälan om användning av stackel, sätts upp på anslagstavlan
* Från SBK om en satsning av att utbilda föreningscoacher, sätts på anslagstavlan
* Från distriktet som vill ha in förslag på personer till deras valberedning
6. Kassarapport.
119 953 kr.
Vi har startat upp så det går att betala via swish nu till klubben, detta gäller till köket,
husvagnsplats mm
7. Rapport från sektorerna.
Rus sektorn: Första MH har varit med 7 ekipage. Planer för flera är 5/8 uppfödare MH, 26/9
uppfödare MH, 27/9 vanligt och ett MT 23/8
Utbildnings sektorn: Memea Mohlin har varit här, då var det en föreläsning på fredag kväll i
folkets hus med ca 50 deltagare. Under helgen så fick instruktörerna lite vidareutbildning.
Dom flesta kurser är slut nu.
10 juni blir det en träff med lite nosarbete i focus, mera info kommer
Draget: En förfrågan har kommit om vi vill anordna barmarks SM 2016, det är i nuläget mycket
oklart om saker runt den tävlingen så vi avvaktar lite mera info. Klubben ställer sig dock positiv
till att arrangera detta om inte 2016 så 2017
Det är 22 anmälda till dragets läger i sommar, jättekul.

Kökskommittén: Läget är under kontroll och en utvärdering av swish kommer att göras när året
är slut
8. Övriga rapporter:
*Den lilla gräsklipparen har varit inne på lagning men är tillbaka
*Måste fixas lite inför tävlingen med bla blommor
* Ing-Marie har klarat det teoretiska domarprovet och är nu ute och bakdömer innan det
praktiska provet i höst
* Service på värmepumpen gjord
* Haft en insamling till förmån för Maj-Guns minne, detta har Kristina skött
9. Tävlingssektorn, nästa års tävlingar:
Det finns fortfarande ingen fungerande tävlingssektor. Snart skall nästa års tävlingar sökas och
finns det ingen då som vill jobba med detta så kommer det inte sökas några för nästa år. Årets
tävling nu i maj är under kontroll
10. Fiber:
Fibern är igång och allt fungerar, en telefon inköpt och kopplad, men för att den ska fungera
måste routern vara igång då den går via fibern.
11. Fas 3:
Inga-Lill har kollat vad som gäller för fas 3 och vi kan ev få en eller två till klubben. Styrelsen har
beslutat att ansöka och den är inlämnad till arbetsförmedlingen.
12. Övriga frågor:
Anders Lönnberg har tittat på och tagit fram ett förslag om hur vi ska arrangera
tisdagsträningarna. Detta förslag skall provas under säsongen och sen utvärderas. Se förslaget i
sin helhet på hemsidan eller på anslagstavlan vid klubben
13. Mötet avslutas:
Ordförande förklarar mötet avslutat

____________________
Ordförande/Inga-Lill Gustavsson

_____________________
sekreterare/ Ing-Marie Andersson

___________________________
Jan Gunnarsson

_________________________
Kristina Karlsson

