
Sölvesborgs brukshundklubb
Medlemsmöte

Datum: 2023-03-13
Plats: Klubbstugan i Sölvesborg kl: 19:00
Delges: Anslås på hemsidan, sociala medier och klubbstugan
22 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

Jan Larsson och Anders Brorsson 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.

Klubben anordnar påskläger torsdag - måndag

Klubben fyller 50 år och det firas med jubileumsfest den 9/9-23

§10 Behandling av motioner

1. Bifaller 2.Avslår 3.Bifaller 4.Bifaller 5.Avslår 6.Bifaller 7.Bifaller 8.Bifaller 9.Avslår

10.Avslår 11.Avslår 12.Avslår 13.Avslår

§11 Ekonomisk rapport

Anton Gustafsson går igenom preliminär balans- och resultatrapport.

§12 Rapporter från sektorer

Tävling Catarina Håkansson berättar om kommande tävlingar i bruks för året. Det finns ont

om tävlingsledare till bruks. I vår kommer det även hållas en tävling i rallylydnad samt

doftprov och tävlingar i nosework.

Anläggnning Sven Hemmingsson berättar att en fixardag är planerad den 25/3. Klubben har

vunnit en hjärtstartare som kommer att installeras.

RUS Rebecka Nielsen berättar att tre MH-helger är planerade under våren och sommaren, fler

planeras till hösten.

Utbildning Lotta Eriksson berättar om kurser som har hållits. Påbyggnadskurser för nya

skyltar i rallylydnad. Samt flera planerade kurser under våren och hösten

Tjänstehund Sven Hemmingsson berättar att det ska hållas en kurs för ungdommar i

Olofström samt kommer det att starta en utbildning till hösten. Kommer att bli försök till att

utbilda flygvapen hundar.

IT/web Johanna Hedlund berättar att allt är lugnt.
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HU Rebecka Nielsen berättar att det är en planerad inofficiell agilitytävling den 2/4, dubbel

startklass 16/4 samt att det kommer starta kurser i agility under våren.

Aktivitetssektorn Johanna Hedlund berättar att aktiviteter planeras.

Kökssektorn Anna Strandberg berättar att kökssektorn är uppstartad men behöver bli fler.

§13 Övriga frågor

Anders Brorsson informerar om ekonomiskt överskott från SM 2018 som finns att ansöka om

via distriktet (ca 400 000) - Vad har klubben för önskemål att göra för pengarna.

§14 Mötets avslutning

Ordförande Anna Strandberg tackade för visat intresse och avslutade medlemsmötet.

Justeras

Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justerare Jan Larsson Justerare Anders Brorsson
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