Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs brukshundsklubb
2015
Datum: 2015-05-26
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan

26 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, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet.
Andreas Hyddesten och Tarja Hosio väljs till justeringspersoner.
§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt §7
moment 2 i stadgarna.
Inga sådana var närvarande.
§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Medlemmarna är eniga om att årsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp
av hemsida, information på anslagstavla klubbstugan, medlemsmöten
etcetera.
§8 Fastställande av dagordningen.
Dagordning godkändes.
§9 Föregående mötesprotokoll
Godkännes och lägges till handlingarna

§10 Information från styrelsen
Alf K redogör kort för styrelsens arbete. Som till stor del innebär att arbetar med att förvalta och ha
stor koppling till kommittéerna. Informerar även om inköp av gasolgrill.
§11 Ekonomisk rapport

Alf K går igenom preliminär balans och resultatrapport. Halvårsgenomgång med revisorer är
genomförd. Vi har ett resultat på 51.000kr hittills och det är vi nöjda med. Balansrapport visar att vi
har 365.000kr. Godkännes och lägges till handlingarna. Resultat och balansrapport bilaga 1.
§12 Rapporter från kommittéer/arbetsgrupper
Rally
Margaretha berättar om tävling som genomförts, samt att kurser planeras
inför hösten. Easy info ska intervjua för att göra ett reportage om
rallylydnad på Sölvesborgs Brukshundklubb.
Tävling
Stefan redogör för nästa års tävlingar. De liknar förra årets plan, bortsett
från vårens söktävling som vi inte kommer att ansöka om.
Stuga/Kök
Sven berättar om att det inte är något speciellt nytt och lyfter frågan om
en ny städdag. Lite missar på städlistan, med det har fungerat bättre sen
vi startade med signeringslistan. Obs, glöm inte att tömma
papperskorgarna utanför. Gräsklippningen ska beställas av ridklubben,
som provklippning för att se resultat och vad det kommer att kosta. Sista
klippningen var man tvungen att lämna en bit i nedre delen av appellplanen
eftersom det var blött där. Mötet diskuterar ev dikning eller gräva upp och
sätta om brunnen. Sven återkommer på hemsida och facebook om
kommande städdagar.
Sponsor
Ingela redogör för arbetet med att värva sponsorer, hon berättar att flera
företag är på gång för att skriva avtal. Hjälp gärna till med förslag på fler
sponsorer.
Utbildning
Andreas H redogör för sista mötet med utbildnings kommittéen. Andreas är
sammankallande, övriga deltagare är Stefan, Anna, Sabina, Hilda och
Hanna. Alf K har utbildat några personer som kan hålla valpkurs och
nybörjarkurs, detta innebär att vi fått flera nya instruktörer. Andras
redogör för valpkurs, nybörjarkurs, fortsättningskurs, tävlingskurs,
appellkurs och tävlingslydnad bruks innehåll. Flera kurser är redan
fullbokade och vi har i dagsläget 3 st som står på vänt inför valpkurs. Inför
hösten planeras handledarkurser och MH-figurant kurser, meddela gärna
intresse till Alf K.

Tjänstehund
Kurs pågår som Ingela Kjellgren håller i, 7st deltagare. Preliminärt är
kursen klar i slutet av oktober. DM i patrullhund kommer att avgå i
Sölvesborg, 6st anmälda. SM patrullhund i Vårgårda 2015.
RUS
Bertil redogör för att MH. Inplanerad MH 4,5 och ev 6/7, stor efterfrågan
och två av dagarna är redan fulltecknade. Ett MH planerat till 23/8 och
ytterligare ett MH under hösten planeras. Bertil återkommer till
funktionärer angående detta. Funktionärer MH (och ev MT) planeras det
utbildning för. Bertil slår ett slag för de kunskaper om hund man får som
utbildad instruktör och funktionär. Info kommer på hemsidan.
Hemsidan
Tarja redogör för hemsidan, hon uppmanar medlemmar att skicka
information som man vill att ska synas, t ex tävlingar man deltagit i men
även andra aktiviteter. Tarja koordinerar hemsida och facebook så att
samma information ska komma ut.
Hundungdom
Anna redogör för agility kurs och ”barn och hund” som pågår. Hon slår ett
slag för kommande helgs aktivitet ”vår race”. En ny styrelse är tillsatt. En
tävling har precis genomförts 22 startande, tävlingarna flöt på bra, trevlig
stämning och tävlande med bra resultat.
Festkommitté
Maria N redogör för att det finns lite sommarplaner, men återkommer på
hemsida om mer information.

§ 13 Övriga frågor
a. SM 2017 Blekinge?
Alf K redogör för förfrågan som kommit till lokalavdelningarna
angående arrangerande av SM 2017 i Blekinge. Alf K redogör även för
svar som styrelsen gett. Mötet fastställer att svar som Alf K och Stefan
och styrelsen gett, ska vara gällande.
Målsättningen att bli fler än 200 medlemmar lyckades vi inte uppnå
2014, men för tillfället är vi faktiskt 203 medlemmar!
§ 14 Mötets avslutning

Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.
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