Protokoll från Hällefors Brukshundklubb medlemsmöte onsdagen 2018-09-05 kl.18:00.
Plats: Klubbstugan Nygård
Närvarande; Catharina Segelström, Åke Abrahamsson, Susanne Berg, Inga Lill Gustavsson, Jan Gunnarsson,
Anders Lönnberg, Kent Andersson, Ketty myrtenkvist & Kamilla Nilsson.

1. Mötets öppnande.
Ordförande öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.

2. Förslag till dagordning.
Mötet svarar att vi kan jobba efter dagordningen.

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

4. Val av 2 st. justerare.
Mötet väljer Jan Gunnarsson och Anders Lönnberg.

5. Föregående mötesprotokoll.
En av mötesdeltagarna undersöker pris mm gällande grusparkeringen.
I övrigt lägges till handlingarna.

6. Skrivelser.
Klagomål från grannarna har inkommit.
Förfrågan ang. MH från försvarsmakten på deras hundar har inkommit till RUS - kommer ant. genomföras på
ordinarie MH.

7. Kassarapport.
204 567,73:-

8. Rapporter från sektorer och komittéer.
Tävlingssektorn; Tävlingen i juni flöt på bra. En Elit-spårtävling är sökt 2019 och blir 1a söndagen i juni. Ing
Marie Andersson har gjort prov för att bli 1a klass B domare - vet ännu inte om hon blivit godkänd. Ev. står
klubben för resterande bilersättning som distriktet ej betalar ut. Regelrevidering inför 2021 finns på SBK´s
hemsida - om det finns intresse för information- / diskussionsmöte så planeras ett sådant under hösten.
Agility; Haft en BAS - kurs under hösten med få deltagare. Budgeten har inte gått ihop pga inköp av ett nytt Ahinder och få anmälda till de 2 tävlingarna som arrangerats.
Utbildningen; Under hösten har det varit en Allmänlydnad -, en Aktivtets - och en Agilitykurs men ingen
valpkurs. Förslag på att hyra in en Nosework instruktör för b la en föreläsning lades fram. En grundmodul
planeras att genomföras. En föreläsning / visning av Upp och Hoppa Sund Hund är inplanerad att genomföras
under hösten. Inga-Lill G. var med på Hundens Dag i Krokborns Parken för att ge information om klubben.
RUS; Har 1 MT under september och 2 st. MH´n senare i höst, 1 MH anordnades i juni. Catharina S. är färdig
beskrivare.
Draget; Har en tävling den 7 oktober och som de letar funktionärer till. SM i år går i Stockholm. Inget nytt om
klubben ska arrangera SM, förslag för genomförande är i så fall: lördag - söndag, onsdag - torsdag och lördag
- söndag. Större parkering är på gång.

9. Övriga rapporter.
Valberedning - ev. kommer nästa medlemsmöte att bli en extra stämma för att välja en valberedning, en
mötesdeltagare åtog sej att fråga om det finns några som kan tänka sej att åta sej det.

Det finns en jordhög som ska användas för att fylla i sorkhål, kassören ska kolla om det finns metoder för
behandling av sork och om det är något som hemförsäkringen täcker.

10. Gräsklippning.
Gräsklippning och trimning av gräsmattor / ytor har fungerat dåligt i år, grupperna ska ses över så att dom
som står med verkligen är aktiva och hjälper till..

11. Övriga frågor.
Stugan behöver målas på norrsidan.
Anslagstavlan ska rustas - ramen runt den behöver ny färg.
En av stockarna runt grillplatsen behöver bytas.

12. Avslutning.
Ordförande tackar för intresset och avslutar därmed mötet.

_______________________________
Ordförande Kent Andersson

_______________________________
Sekreterare Kamilla Nilsson

_______________________________
Justerare Jan Gunnarsson

_______________________________
Justerare Anders Lönnberg

