Hällefors Brukshundklubb kallar alla medlemmar till medlemsmöte
onsdagen den 2017-05-17 kl: 18:00.
Plats: Klubbstugan Nygård
1.

Mötets öppnande.
Kent öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

2.

Förslag till dagordning.
Dagordningen fastställdes.

3.

Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet svarar ja.

4.

Val av 2 justerare.
Mötet valde Pia-Liisa Soinen och Tanja Vilppula.

5.

Föregående mötesprotokoll.
Lades till handlingarna.

6.

Skrivelser.
Inbjudan till Lydnadshelg med Lillemor Edström – sätts upp på anslagstavlan.
Distriktmedlemsmöte i Säffle den 27 maj. Ev. åker Anders Lönnberg.
Inbjudan till DM i lydnad – sätts upp på anslagstavlan.

7.

Kassarapport.
196 294,31:- per den 26 april.

8.

Rapporter från sektorer och kommittéer.
Tävling – allt under kontroll inför den 4 juni´s spårtävling, 8 högre och 5 lägre
ekipage inkl. 3 reserver till var klass är anmälda. Till Akl den 14 juni är det 9 anmälda.
Utbildning – Endast kurser varav valpkurs 10 st., Grundkurs Allmänlydnad ca 10 st.
och Tävlingslydnad 3 st.
Rus – Har haft en mentalträff med figuranterna. Har haft ett MH den 7/5. Planerar
en utbildning i mentalkunskap och en figurantutbildning i augusti. MT den 3/9 med
redan 6 anmälda. Ett extra MH den 30/9 för en schäferkennel utöver vårt öppna MH
den 1/10. Mentalträffen i höst är planerad till den 8/11.
Agility – Valde att ställa in den inoff. tävlingen den 29 april pga det osäkra vädret,
kommer att bli av den 13 augusti istället.
Köket – flyter på.

Draget – Röjning av sly den 26/5 vid grusplan vid Göransvägen för att få en större
parkering inför ett ev. Drag SM 2019 som de fått ett muntligt ja från Draghundsförbundet att arrangera, ingen formell ansökan är gjord. Sektorn vill lösa parkeringsproblemet och att det finns nog med funktionärer innan det görs. Kommer att ha en
Barmarks – tävling i höst och planerar även ett Drag – läger i höst.

9.

Övriga rapporter.
Städ och klipp – listan är uppsatt, finns på hemsidan och på klubbens facebooksida.
Instruktioner för gräsklippning / gräsklipparen sitter uppsatt i garaget vid.

10. Barmarks SM 2019.
Sektorn har fått ett muntligt ja från Draghundsförbundet att arrangera, ingen
formell ansökan är gjord. Sektorn vill lösa parkeringsproblemet och att det finns nog
med funktionärer innan det görs.

11. Ombud till Distriktsmöte.
Ev. åker Anders Lönnberg.

12. Övriga frågor.
Frågan ställdes, med anledning av att det inte blir något Elitspår på vårens
spårtävling, varför det inte längre röstas om detta på ett medlemsmöte i
demokratisyfte vilka spårtävlingar som ska genomföras under året.
Styrelsen har delegerat bestämmande rätten till respektive sektor men frågan ska
tas upp igen på styrelsemöte.

13. Mötet avslutas.
Kent förklarar mötet avslutat.

______________________
Ordförande Kent Andersson

________________________
Sekreterare Kamilla Nilsson

______________________
Pia-Liisa Soininen

________________________
Tanja Vilppula

