
Sölvesborgs brukshundklubb
Medlemsmöte

Datum: 2022-10-18
Plats: Klubbstugan i Sölvesborg kl: 19:00
Delges: Anslås på hemsidan, sociala medier och klubbstugan
25 personer närvarade

§1 Mötets öppnande

Ordförande Anna Strandberg hälsade medlemmarna 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

Anna Strandberg valdes till mötesordförande.

§4 Styrelsens anmälan om protokollförare

Rebecka Nielsen anmäldes som protokollförare.

§5 Val av två justerare tillika rösträknare

Sven Hemmingsson och Bertil Hemmingsson 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 samt information på anslagstavla.

§8 Fastställande av dagordningen

Dagordning godkändes och fastställdes.
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§9 Information från styrelsen

Anna berättar om styrelsens arbete.

Styrelsen har jobbat mycket med GDPR.

Även tagit ställning till Sölvesborgs kommuns översiktsplan ang klubbstugan.

Styrelsen har också beslutat att ha träningshallen öppen för medlemmar på tisdagar.

Information från distriktet är att det kommer hållas domarutbildning i rallylydnad.

Styrelsen har investerat i en dator till it sektorn.

§10 Ekonomisk rapport

Anton Gustafsson går igenom preliminär balans- och resultatrapport.

§11 Rapporter från sektorer

Tävling Ingrid Malmström berättar att det är två brukstävlingar kvar detta året, en söktävling

den 30/10 och en apelltävling 12/11.

En rallylydnadstävling den 22/10. Det är ansökt tävling nästa år den 23/4-23.

Anläggnning Sven Hemmingsson berättar att renovering i köket är gemonförd och

uppfrächning i klubbstugan.

RUS Rebecka Nielsen berättar att tre MH är genomförda ett i maj, juli och oktober, fler

planeras till våren -23.

Utbildning Marita Jönsson berättar om genomförda kurser samt att det är svårt att få tag i

instruktörer till kurser.

Tjänstehund Anna Standberg redogör för att ett anlagstest har genomförts i distriktets regi

och i höst kommer det att vara en ny tjänstehundsutbildning.

IT/web Johanna Hedlund redogör för deras arbete med hemsidan.
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HU Nellie Hansson berättar om att en agilitytävling är genomförd i september, en

blåbärstävling är också genomförd. Vårens tävlingar är ansökta.

Aktivitetssektorn Johanna Hedlund berättar om årets aktiviteter som tunnelrace,

kvällspasset, doftdag i nosework och specialsök, bad och promenad mm.

§12 Diskussion och beslut kring underlaget i hallen (se bilaga)

Anläggningssektorn presenterar olika förslag för underlaget i hallen.

Det diskuteras för- och nackdelar med de olika underlagen.

2:1 Mötet beslutar att välja det bevattningssystem som anläggningssektorn anser vara det
bästa.

2:2 Mötet beslutar att ge det nuvarande underlaget i hallen ett försök med underhåll.

§13 Övriga frågor

Hjärtstartare till klubbstugan efterfrågas.

Ny blankett finns för ersättning vid kurser, tävlingar etc.

§14 Mötets avslutning

Ordförande Anna Strandberg tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.

Justeras

Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justerare Sven Hemmingsson Justerare Bertil Hemmingsson
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