
Sölvesborgs brukshundklubb
Medlemsmöte

Datum: 2021-06-20
Plats: Digitalt via Zoom, alt Klubbstugan i Sölvesborg kl: 17:00
Delges: Anslås på hemsidan samt medlemsutskick
17 personer närvarade

§1 Mötets öppnande

Ordförande Frida Elofsson hälsade deltagarna 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

Frida Elofsson valdes till mötesordförande.

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare

Ingrid Lundh anmäldes som protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Kristina Jönsson  och Ingrid Malmström valdes till justerare och tillika rösträknare.

§6 Beslut om närvaro- och yttranderätt

Samtliga personer som deltog i mötet hade närvaro- och yttranderätt.

§7 Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

Medlemmarna är eniga om att medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst med hjälp av hemsida,

facebook, information på anslagstavla samt medlemsutskick.

§8 Fastställande av dagordningen

Dagordning godkändes och fastställdes.

§9 Information från styrelsen

Frida berättar om att styrelsen har jobbat på men inte lika intensiv pga corona-pandemi.

Anläggningssektorn har fått i uppdrag att se över poängsystem för hallen. Maria och Anton
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söker pengar för ersättning av förlorad inkomst. Nytt swishnummer är på gång, att användas

när man handlar i cafeterian. Staketet runt appellplanen ska renoveras, arbetet påbörjas i

sommar.

§10 Ekonomisk rapport

Anton Gustavsson går igenom preliminär balans- och resultatrapport. Vi har påverkats av

corona likt föregående år, vi har gjort ett minusresultat.

§11 Rapporter från sektorer

Tävling Ingrid Malmström berättar att glädjande nog öppnas tävlingar upp. Söktävling från i

våras flyttas till hösten 14/11 . Ytterligare en appelltävling kommer att genomföras i höst 2

och 3/10. Hundungdom ordnar för  agilitytävling  19/9 och lydnadstävling 16/10 och

rallylydnad 18/9 och 17/10.

Anläggnning Frida Elofsson berättar om att de jobbar på i det tysta, det finns många idéer.

Staket ska fixas, offert till stora toaletten är på gång och köket är håller på att snyggas till. På

hemsidan finns en fixarlista där kan man se vad man själv kan komma upp till klubben och

fixa, det ger generösa poäng för hallhyra.

RUS Rebecka Nielsen redogör för att MH planeras 3,4 och 5/7 och 17/10. Utbildning av

testledare kommer eventuellt att ske i höst 1-2 elever från Sölvesborgs BK är intresserade.

Utbildning Anna Strandberg berättar om att flera kurser har stoppats. Nu är kurserna igång

igen spårkurs, allmänlydnad 1 och valpkurs har startat. Det finns behov och vi önskar att fler

ställer upp och håller kurser i vår kursverksamhet.

Tjänstehund Anna Standberg redogör för  att de har avklarat en anlagstest och det ska starta

upp en ny utbildning för tjänstehund.

IT/web Johanna Hedlund redogör för att de jobbar på, det finns planer på att uppdatera

hemsidan. Viktigt för medlemmar att komma in med datum till web för att de ska kunna

skriva in detta i kalendern.

HU Rebecka Nielsen berättar om tävlingarna som är inbokade. En fixardag är genomförd där

agilityplanen fixades till.

PR/Sponsring Frida Elofsson redogör för att denna sektor är vilande, finns det någon medlem

som är intresserad av PR och sponsring kan man höra av sig till Frida.
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Aktivitetssektorn Johanna Hedlund berättar om genomförda aktiviteter, miljöbana och

trivselpromenad. Det finns planer för höstens aktiviteter det kommer att anslås på hemsidan. I

september är det hundens vecka, 18/9  ska samtliga klubbar i blekinge arrangera en promenad

med slutaktivitet.

§13 Övriga frågor

Bertil Hemmingsson informerar om instruktörsutbildning där han är lärare de kör enligt SBK

utbildning koncept. Denna kurs är på gång tillsammans med en valpkurs, de fortsätter i höst

och förhoppningsvis har vi 5 nya instruktörer utbildade.

Frida Elofsson berättar om validering av instruktörer som ska kollas upp av distriktet de gör

det mot den centrala organisationen. Det kommer att genomföras prova-på-dagar som

distriktet arrangerar, mer info kommer på hemsidan. Vi i klubben ligger i startgroparna för att

planera ett träningsläger i början av hösten.

Utbildningssektorn uppmanar att fler ställer upp och håller kurser i vår kursverksamhet då det

finns ett stort behov, samtidigt hjälper man till och förbättrar ekonomin.

§14 Mötets avslutning

Ordförande Frida Elofsson tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.

Justeras

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justerare Ingrid Malmström Justerare Kristina Jönsson
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