Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb
Datum: 2017-10-03
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan

16 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.
Alf Karlström valdes till mötesordförande.
§4 Styrelsens anmälan om protokollförare.
Ingrid Lundh anmäls som protokollförare.
§5 Val av två justerare tillika rösträknare.
Kristina Jönsson och Marie Kinder 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 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 handlat om att förvalta klubben i huvudsak. Den
operativa verksamheten sker i sektorer och kommittéer. Styrelsen har fattat beslut om att det
ska finnas 150 tusen kr i kassan innan vi går vidare med arbetet för en dressyrhall. Två grupper
är tillsatta för att driva in pengar till projektet med dressyrhall, en sponsorgrupp där Roger N är
sammankallande och en aktivitetsgrupp där Frida E och Maria N är sammankallande. Vi har fixat
till avlastning till kassör, Frida E går in och hjälper till med medlemsfrågor. En ny ansökan om
bidrag från Balkenhausenfonden kommer att skickas. Tyvärr blev det dubbelbokning med vårt
medlemsmöte och distriktsmötet, Anders Brorsson är där som vår representant. Mötet ger tips
om att även ansöka om bidrag från Allmänna Arvsfonden.
§10 Ekonomisk rapport
Bengt J går igenom preliminär balans och resultatrapport.
§11 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper
Rally Margareta N berättar att en rallytävling är nyligen genomförd med 75 deltagare. En tävling
till är planerad i höst sen en i januari och ytterligare en i april den sista är en dubblerad tävling.
Organiserad träning sker varje vecka. Två går tävlingssekretareutbildning och skrivarutbildning.

Tävling En LK och HK i spår tävling har genomförts som avlöpt väl. En skyddstävling blev
inställd på grund av för få deltagare. Eventuellt kommer två personer att gå
tävlingsledarutbildning. Appelltävling ska genomföras i november.
Stuga/kök Sven H berättar om en ny städlista som kommit ut, anslag i klubbstugan och på
hemsida. Fixardagen, där några jobbade flitigt, gjorde att det blev lite snyggare runt klubbstugan.
Det finns lite idéer om att snygga till lite i köket.
RUS Bertil H redogör för ett genomfört MH i september med 6 hundar. Ett MH planerat i 22/10
ett i 11/11. 21-22/10 kommer det att genomföras utbildning av figuranter och testledare. Det
finns förfrågan om två MH till nästa år.
Utbildning Anna S redogör för kurser som är i gång; en valpkurs en nybörjarkurs en rally
nybörjarkurs, en brukslydnadskurs och en spårkurs. Om två veckor börjar en valpkurs till och en
fortsättningskurs, det finns också utlyst en fortsättning rally. Där finns underlag för en full
nybörjarkurs, 9 st har anmält intresse men vi har ännu ingen instruktör.
Tjänstehund Sven H redogör för kurs som fortsätter, Jörgen Blixt håller i dessa i samarbete
med Maja. 9st ska göra provet här 4-5 november. Det finns intresse av nya att gå kurs.
Hemsida Alf K berättar att vi har haft lite eftersläpningar med uppdateringar på hemsidan,
förbättringar på gång Frida E och Marie K kommer att fungera som backup.
HU Frida E berättar att en agilitytävling på gång 14/10 med 266 starter. Kom gärna och hjälp till,
funktionärsmöte på torsdag det finns något att göra för alla. Lydnadstävling är genomförd som
fick mycket beröm. Nästa lydnadstävlingen blir antagligen i mars. 9/10 kommer det att
genomföras ett höstrace.
Festkommittén 25/11 kommer Anna S och Frida E att organisera för en höstfest, det kommer
inbjudan.
Studiefrämjandet Roger N påminner om att vi ska meddela träningsgrupper, det finns listor på
anslagstavlan. Studiefrämjandet sponsrar oss med en beachflagga. Vi har anmält intresse att
vara med i ett websänt seminarie som Studiefrämjandet tillsammans med SBK arrangerar.
Sponsor/tävling Jaktia i Svängsta, Stallinredningar i Sölvesborg, EKO i Fjälkinge, Hundbiten
Karlskrona och Macke i Sölvesborg är våra huvudsponsorer för priser till tävlingar.
SM-kommittén Sven H och Anders B har börjat reka sökrutor. Det finns ett gäng på en lista som
ska hjälpa till med detta, Anna S, Stefan N och Roger N har anmält intresse att ställa upp som
tävlingsledare. Det behövs många medhjälpare till detta SM och Sölvesborgs BK måste hjälpa
till så mycket vi kan. Frida E meddelar att även Rally behöver medhjälpare.
§12 Dressyrhall (rapport)
Vi är inne i en fas nu när vi måste säkra upp pengar innan vi tar det stora steget att sätta oss i
skuld för en Dressyrhall. I nuläget finns det stort engagemang av klubbens medlemmar, viktigt
att det är yngre medlemmar som visar stort intresse för detta. Kursverksamhetens framfart är av
betydelse för eventuellt hallbygge, så att vi kan få ekonomi i det. Bertil H och Alf K ska på ett
möte med Hässleholms brukshundklubb, som också har planer på hallbygge, nästa vecka för att
byta idéer med varandra. Alf K håller på att försöka få bygglovsavgiften subventionerad,
fortfarande har det inte kommit något svar angående detta från kommunen.
§13 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§14 Mötets avslutning
Ordförande Alf K tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.
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