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20 medlemmar närvarande på mötet.

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 20170508, MÖTE NR 1 2017
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Susanne Olsson förklarar mötet öppnat kl 18.30 och hälsade alla
välkomna.
§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§3

Val av justerare

Att justera dagens protokoll valdes jämte ordförande Madde Melander
§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 26 november 2016 lästes igenom och lades till
handlingarna.
§5

Klubbens ekonomi
En kort genomgång av beslutad budget samt följsamhet till denna gjordes.

§6

Information från styrelsen

6.1 Onsdagsträningar och instruktörer
Inför säsongsstarten hade vi lite dålig framförhållning. Önskemål finns om att det
skickas en lista via mail till de som berörs och gärna med en text om att dessa
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träningar är av stor vikt för klubben så att man verkligen hittar en ersättare om
man själv inte har möjlighet att medverka.
6.2 Schema för gräsklippning
Sitter nu på anslagstavlan
6.3 Aktivitetslista vad som behöver göras på klubben
Kommer snart upp och kommer att fyllas på eftersom. På lördag är det städdag och
det kan komma upp restaktiviteter efter denna.
6.4 Västar finns att köpa
Några västar finns kvar att köpa. kostar 599 kronor. Kontakta Susanne vid intresse.
§ 7 Information från sektorer och kommittéer
7.1 Fastighet
Styrelsen har tagit på sig att driva klubbens större projekt. I dagsläget handlar det om
altanen, trapp och nytt lyse. Det kommer att utses olika ansvariga för varje projekt
som får samla en arbetsgrupp omkring sig. Det löpande underhållet finns kvar som
kommitténs ansvar. Inom snar framtid kommer skidbron att rivas mot gratis
avhämtning av järnbalk. Angående det nya låset till klubbstugan är det meningen
att Roger ska se till att byts.
7.2 Kök
Under våren rapporterar köket att vi har varit dåliga på att betala för fikat. En
uppmaning att komma ihåg att swisha om man väljer detta betalningssätt.
7.3 Expedition
Anja meddelar att det är 40 personer anmälda till den säkerhetskväll som MSB
arrangerar, varav 3 st från brukshundklubben. Anja har medverkat vid en kväll som
arrangerades av föreningsbyrån: ”demokrati på särskola”. Boken ”med sikt på
10:an” är beställd och finns nu på klubben.
7.4 Resultatbanken
Klasshunden varnar att de upphör med sin sponsring om vi inte anmäler in våra
tävlingsresultat. Vi försöker sprida detta ytterligare genom att sätta upp en affisch
och nämna det vid prisutdelningar.
7.5 BoL
Tävlingssäsongen är nu igång. En uppmaning att skriva upp sig på den lista som finns
uppsatt om man kan hjälpa till vid klubbens tävlingar. Går även bra att kontakta
den tävlingsansvarige direkt.
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7.6 Mental
En första MH är genomförd med 7 hundar och den nya banan fungerade bra.

§8

Inomhushall

Lars Fahlberg och Leif Öjestedt presenterade idéer kring en ny inomhushall.
§9

Övriga frågor

Fråga: om man har 10 kursdeltagare och två stycken inte dyker upp vid första
tillfället utan att meddela detta i förväg, vad gör man då? Madde Melander tar
bollen med sig hur detta ska hanteras. Linda Jansson kan serva instruktören med
en lista på vilka som betalat.
§ 10 Nästa möte
Nästa medlemsmöte planeras till den 11 september 2017.
§ 11 Mötets avslutande
Susanne förklarade mötet avslutat kl 20.00
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