Hällefors Brukshundklubb kallar alla medlemmar till medlemsmöte onsdagen
den 20-11-01 kl: 18:00
Plats: Klubbstugan Nygård
Närvarande; Catharina Segelström, Lotta Grip, Anders Lönnberg, Pia-Liisa Soinien, Lilli Sahlin, Ketty
Myrtenkvist, Kent Andersson, Kamilla Nilsson.

1. Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Förslag till dagordning.
Godkänd.
3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet svara ja.
4. Val av 2 st. justerare.
Mötet valde Anders Lönnberg och Lotta Grip
5. Föregående mötesprotokoll.
Tas upp på nästa medlemsmöte som är årsmötet.
6. Skrivelser.
Inga.
7. Kassarapport.
242 701,38:8. Rapporter från sektorer och kommittéer.
Tävlingsektor´n har skickat in plan, budget och berättelse till sekreterare och kassör. Stegen kommer att
rustas.
Agilityn har skickat in plan och berättelse till sekreterare och kassör. Kommer att köra upp lite
agilityhinder till ridhuset.
Rus - har skickat in plan och berättelse till sekreterare och kassör. Catharina kommer att gå en
beskrivarutbildning i vår.
Draget – höstens tävling, dubbeldraget, var för 1a gången på 2 dagar och deltagarrekord – ca 150 st.
Nästa år kommer det att finnas en veterinär som service för de norska tävlande. Barmarks SM 2019
kommer inte att sökas pga för lite parkering, något som både kommunen och dragförbundet är
medvetna om. Kommunen jobbar med att lösa parkeringsproblemet och dragförbundet på att köra en
fyradagars tävling istället för två för ett ev. SM och det blir då 2020.
9. Övriga rapporter.
Årsmötet blir den 28 februari, kl. 18.00.
Gräsklipparen är inställd och utekranen är avstängd.
Ridhuset kommer att bokas tisdagar under november mellan kl. 18,00 – 20,00 och kostar 20:- / tillfälle /
person.
Distriktet har årsmöte den 10 mars.

SBK centralt – det kommer en ny dataskyddsförordning under 2018 gällande namn / namnlistor, mer
info kommer, men det kommer att bli dryga böter om den inte följs.
10. Studiefrämjandet.
I mars planerar styrelsen att bjuda in Lisa Karlsson från studiefrämjandet för information om
föreningsteknik och där alla medlemmar är välkomna att delta, mer info kommer.
11. Övriga frågor.
Städ och gräsklippningen har fungerat bra.
Under 2018 ska det köras på mer skarn på grusparkeringen för att minska ogräset.
Mattan ska läggas in torsdagen den 9 november kl.19,00.
12. Avslutning.
Mötet avslutas med god fika.
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