Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb
Datum: 2017-05-16
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan

27 personer närvarade
§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av röstlängd.
Enhälligt beslut om att avvakta i frågan till (om) votering blir aktuell.
§3 Val av mötesordförande.
Rolf Weiffert valdes till mötesordförande.
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare.
Ingrid Lundh anmäls som protokollförare.
§5 Val av två justerare tillika rösträknare.
Anders Brorsson och Anna Strandberg väljs till justeringspersoner.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt.
Inga sådana var närvarande.
§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Medlemmarna är eniga om att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp av hemsida,
facebook och information på anslagstavla i och utanför klubbstugan.
§8 Fastställande av dagordningen.
Dagordning godkändes.
§9 Information från styrelsen
Alf K redogör för styrelsens arbete som bland annat handlat om förvaltning av klubbens
verksamhet och samarbete med kommittéer, tillsatta för olika ansvarsområden. Vi har även
ansökt om bidrag från kommunen. Styrelsen har arbetat med olika medlemsärenden. Det har
varit en del avhopp i kommittéer, dessa är bemannade igen. Skyltar är beställda med
information om hur på appell ska användas, ej för rastning av hundar. Beslut är taget att alla
uppvaktningar i samband med mästerskap och annat görs på årsmötet. Informationen om
regler vid uthyrning av appellplan och klubbstuga har setts över, reviderad version finns
publicerad i klubbstuga och på hemsida. Alf K berättar upplysningsvis att medlemmar har rätt
att träna hund även när stugan hyrs ut. När den hyrs ut för tävling visas samma hänsyn som
när vi själva har tävling. Angående försäljning av klubbartiklar så är vi på gång och säljer ut,
artiklar och prislista finns i konferensrummet.
§10 Ekonomisk rapport
Bengt J går igenom preliminär balans och resultatrapport.
§11 Förtroende omröstning
a. Ordförande Röstning visar enhälligt att Alf Karlström har förtroende som ordförande.
b. Styrelse Röstning visar enhälligt att det finns förtroende för styrelsen.

§12 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper
Rally Margaretha N redogör, två tävlingar har genomförts med bra resultat och många
deltagare. Kurser är på gång och det erbjuds och organiserad träning en gång i veckan. Två
tävlingar på gång i höst.
Tävling Stefan N redogör för 2018 års tävlingar som är under planering. En tävling har
genomförts i vår, elit spår. Nya tävlingsledare och tävlingssekreterare är under utbildning.
SM i Bruks 2018 genomförs i Ronneby, Sölvesborgs BK har delansvar. Anders B filosoferar
kring Brukssportens framtid, han menar att det behövs nya visioner för hur klubbarna kan
arbeta för utveckling.
Stuga/kök Sven H redogör för fixarkvällen där det blev mycket gjort. Extra fixarkväll
inplanerad i vår med myskväll i grillkåtan efteråt. Stuga/kök håller på att plocka fram förslag
för förändring av köket.
RUS Bertil H redogör, 3 MH genomförda och fler är på gång. 1:a helgen i juni utbildas nya
MH figuranter. Det finns förfrågningar om fler uppfödare-MH i höst.
Utbildning Andreas H redogör, det finns en långsiktig plan för kursutbud för kommande år.
Två valpkurser, en spårkurs och en nybörjar kurs pågår, en nybörjar kurs startar i veckan.
Det finns intresse för utbildning av fler kursledare.
Tjänstehund Sven H redogör, en kurs fortsätter med ny kursledare. 9 ekipage är under
utbildning. 2 ekipage ska göra certprov i Växjö i vår, 2 ekipage till i Mönsterås resterande
ekipage gör sina certprov under hösten/senhösten. Kvalificerat ekipage till SM i Marma från
klubben är Sven Hemmingsson.
Hemsida Alf K redogör, det har varit viss eftersläpning av publiceringar men problemet är
avlöst.
HU Nellie H berättar att det pågår agilitykurs, barn med hundkurs och rallykurs för barn. 13
augusti arrangeras tävling alla fyra klasserna i lydnad samt 14 oktober en agilitytävling.
Läger är inplanerad den sista helgen i juli. Uppvisningar på gång är Killebom och
barnfestivalen i Hällevik. De efterlyser fler som vill hjälpa till och visa något på Killebom 1:a
maj hade de uppvisning i Bromölla Folketshus. HU och Sbg BK har representanter på
varandras styrelsemöten.
Festkommittén Maria N redogör, träff/trivselaktivitet är på gång. Midsommarfirande kommer
att ske i samarbete med RIS.
Studiefrämjandet Roger N påminner om att anmäla träningsgrupper.
Sponsor/tävling Roger N berättar om sponsorer, Stallbyggen Sölvesborg, Hööks
Kristianstad, Maxi Bromölla, Jaktia Svängsta, Hundbiten Karlskrona och Mackes Zoo i
Sölvesborg.
§13 Fyllnadsval valberedning
Cecilia Olsson väljs till sammankallande 1 år
Stefan Nilsson väljs till ledamot 2 år
Punkten justeras omedelbart.
§14 Dressyrhall (rapport)
Styrelsen har beslutat att avvakta med att lämna in handlingar till bygglov med anledning av
att det behövs mer tid att trygga kassan. Styrelsen jobbar på att få tag i fler sponsorer för att
kunna ha en kassa på ca 150.000kr. Handlingar för bygglovet är klara att lämna in.
§15 Övriga frågor
HU arrangerar agility tävling 14 oktober där det behövs många funktionärer. Det finns en lista
att skriva upp sig på och denna anslås på anslagstavlan.
Rolf W redogör för Svenska Brukshundklubbens 100 års jubileum som börjar med
evenemang i december Clarion Hotell Stockholm, 30 maj är den formella födelsedagen då
alla klubbar runt om i landet bjuder på tårta. Jubileet kommer att uppmärksammas på SM i
Ronneby och avslutas i Sthm på Älvsjömässan, Stockholm hundmässa.
Anders B som tävlingsansvarig redogör för aktiviteter kring SM 2018 Ronneby, Sölvesborgs
BK ansvarar för sökhundgruppen.

§16 Mötets avslutning
Ordförande Alf K tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.
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