Protokoll medlemsmöte 2019-10-30
1. Mötets öppnande
Ordförande Britta Brinck-Nehlin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes
3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Britta Brinck-Nehlin
4. Val av mötessekreterare
Till mötesordförande valdes Helen Forsberg
5. Val av justeringsmän tillika rösträknare
Marie Bergström och Bodil Lundell
6. Prövning om mötet blivit behörigen utlyst
Kallelse utskickat en månad innan samt en påminnelse. Det har även legat på hemsidan
sedan första kallelsen skickades ut. Dagordningen ska skickas ut till medlemmarna 1 vecka
innan mötet.
Mötet beslöt att mötet har blivit behörigt utlyst
7. Föregående protokoll
Lästes upp av ordförande- Britta Brinck-Nehlin. Enligt stadgar ska 3 möten hållas varav ett är
årsmötet. Öviga möten bör kallas informationsmöten.
Sedan lades detta till handlingarna
8. Ekonomisk rapport
Kassören är ej närvarande. Rapporten finns att läsa. Extern ekonom har förenklat samt
ordnat upp räkenskaperna. Ny kassör behövs efter årsmötet. Ekonomin är i balans. Ansökta
nya pengar från kommunen har används till ny belysning på apellplan. Endast 2 hundkurser
har hållits under hösten, ger lite intäkter. Varje tävling måste budgeteras.
Diskussion angående agilitysektorns tävling/ kök/ och intäkter.
Styrelsen utlovade arvode till ledamöter för deras arbetsinsats under 2019, detta kan ej
genomföras då detta först måste godkännas av årsmötet. Beslut om kommande arvode
beslutas av årsmötet.
Ansvarig för köket och riktlinjer för inköp efterlyses.
9. Rapport från kommittéer
Plan o stuga; Ny traktor är inköpt, garage till denna har byggts. ”Nya” skåp och bokhyllor har
installerats i styrelserummet. Gräsklippningen lördagar. Agility hinder flyttning fungerar inte.
Agilitysektorn får göra upp med Tore om vilken sida och när det ska klippas.
Utbildnings; ingen rapport.
Agility; Inga kurser under hösten. 2 tävlingar. En lyckad workshop. Instruktörer efterlyses.
Förslag är kortkurser 3 dagar eller intensivkurs.
Nosework; 2 kurser har hållits, 3 tävlingar har arrangerats. Doftprov och ev. kurs/workshop
till våren

Utställning; Utställningen den 6 juni ca 125 hundar anmäldes. Anmälningsformuläret var ej
optimalt vilket gav mycket extra jobb. Få funktionärer. Vi gör ett nytt försökt till nästa år.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Rallylydnad; 2 tävlingar är genomförda. Ansökan finns om 2 nya tävlingar nästa år. Det hålls
ingen kurs då det inte finns instruktörer.
Tävling - lydnads och bruk ; Lydnads tävling i juni gick bra. Apell tävling i september,
fungerade. En del dataproblem orsakade förseningar. Bra mark på Jordberga. Tävlingar inför
2020 är ansökta och beviljade.
Intresseanmälningar till kurser fungerar ej så bra. Förslag är att dela upp anmälningarna till
respektive kommitté som sedan själv tar kontakt med anmälaren.
Instruktörer vars utbildning bekostats av brukshundklubben har skyldighet att hålla 2
kurser/år. Därefter finns förslag att kunna hålla kurs som egen företagare med F-skatte sedel.
Detta måste förankras och godkännas av Distriktet.
Rapport från styrelsen
Styrelsen har fått ordning på ekonomin. Städat och fått ordning på hemsidan, kansli och
arkiv. Ny belysning på apellplan har ordnats. Ny traktor är inköpt. Kort har införskaffats för
inköp på City Gross och Snabbgross. Nya ordningsregler har gjorts upp. Rökfritt.
Medlemsregistret fungerar inte riktigt men ska ordnas.
Barometern
Ska läggas ut till kommittéerna som själva får räkna. Regler ska skickas till berörda och även
läggas ut på hemsidan.
Årsmötet 9/2 2020
Ingen valberedning finns. Delar av styrelsen avgår nya måste hittas. Ordförande, v ordf,
kassör och sekreterare.
Möte med Distriktsstyrelsen
Föreningscoach kommer till klubben 7 november.
Övriga frågor
En medlem undrar, efter avslutad hundkurs, var är gemenskapen? Finns det träningsgrupp?
Diskussion.
Mötets avslutande
Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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