Protokoll från Hällefors Brukshundklubb kallar alla medlemmar till medlemsmöte
onsdagen den 2018-05-16 kl: 18:00
Plats: Klubbstugan Nygård

1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.

2. Förslag till dagordning.
Mötet svarar ja.

3. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet svara ja.

4. Val av 2 justerare.
Mötet valde Chatarina Segelström och Inga – Lill Gustavsson

5. Föregående mötesprotokoll.
Distriktets årsmöte – 2 representanter från styrelsen deltog.
Personer till sektorer och kommittéer är invalda och godkända av styrelsen.

6. Skrivelser.
Behandlade.

7. Kassarapport.
216 201,78:-

8. Rapport från sektorer och kommittéer.
Utbildning – kurserna är igång och en del är snart slut. Ev. blir det en grundmodul i höst. Info från
studiefrämjandet b la ang. kurs - och aktivitets – listor för att kunna söka bidrag från dom.
Tävlingssektor – Högre tävlingen den 6 maj blev inställd pga för få anmälda. 2 – 3 juni elit tävling ca 11 13 spår / tävlande per dag.
RUS – Haft en mentalträff under våren. För tillfället 16 st. aktiva funktionärer, varav 4 st. testledare och
snart även en till beskrivare. Tidigare under april / maj har det varit 2 MH´n, ett med 8 st. hundar och ett
med 4 st. Den 20 maj är det 7 st. hundar och den 23 maj är det 2 – 3 st. Inplanerat - MH 17 juni och MT
den 2 september.
Skott är beställda.
Agility – arbetar med tävlingen den 26 maj med ca 190 starter.

9. Övriga rapporter.
Gräsklippar - & städlistan ligger på hemsidan.
SM – möte inför 2020 eller 2021 – 2 representanter från klubben deltog. Klubben bistår med 5
funktionärer.
Stegen är klar.
Sorkhålen på lydnadsplan är igenfyllda.

Gungbrädan är borttagen men fundamentet är kvar – ska grävas upp.
Förslag att nya gungor ska köpas in – undersöka priser på dessa.
Fylla på med jord i ”dikena” på lydnadsplan.
Fixa ny stock till grillplatsen.

10. Tävlingar 2019.
Mötet valde att söka en Elit tävling 1a söndagen i juni 2019, ordförande har åtagit sej att planera
inför den.

11. Fixardag.
Grusparkeringen ska fixas, b la få bort ogräs med hjälp av maskin och köra på nytt grus. Framskjuten i
väntan på offert.
Olja till parkbänkarna och trappen ska köpas in.

12. Övriga frågor.
Inga.

13. Avslutning.
Mötet avslutas med kaffe / dricka och god paj.

___________________________

___________________________

Ordförande Kent Andersson

Sekreterare Kamilla Nilsson

___________________________

___________________________

Justerare Inga – Lill Gustavsson

Justerare Chatarina Segelström

