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24 medlemmar närvarande på mötet.

PROTOKOLL MEDLEMSMÖTE 20170918, MÖTE NR 2 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 Maggie Thavenius.
§4

Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll från den 8 maj 2017 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 Vad har gjorts under året på vår anläggning
Det har varit ett mycket aktivt år så här långt. Ny altan inklusive tak,
målningsarbeten, röjning, eldning osv. Skogsvårdsstyrelsen har varit till stor hjälp
i flera arbeten, men även flera medlemmar har varit fantastiska i detta arbete.

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB

2 (4)

Återstår att byta altandörren till nästa år. Försöker hålla den stängd under
vintern.
6.2 Kökets hantering utan köksansvarig
Idag har vi ingen köksansvarig. Anka har lovat att ta hand om skyddshelgen i oktober
och flera medlemmar har hjälpt till med att baka och sköta det löpande arbetet.
Linda sköter ekonomin i köket och ser till att kontanthanteringen fungerar.
6.3 Nya instruktörer
Två medlemmar påbörjar grundmodulen under hösten.
6.4 Förslag till ny uppdelning av fastighetskommittén till nästa år
Styrelsen har konstaterat nödvändigheten av att dela upp ansvaret inom
fastighetskommittén. Ett förslag lämnades till medlemsmötet som fick samtala
gruppvis och återkoppla under mötet. Medlemmarna höll till stor del med
styrelsen om att ansvaret bör delas upp.
Förslag på uppdelning: Röda huset + bokningssystem, gula huset, gräsklippning,
övriga utomhusområden. En sammankallande i varje grupp som har
huvudansvaret gentemot styrelsen.
Enligt stadgarna ska det finnas en sammankallande och sen är det upp till den att
samla en grupp omkring sig, dvs det innebär att det är kommitténs uppgift att
dela upp olika ansvarsområden. Viktigt att det framgår att ansvaret ska delas upp
så att fler känner att de klarar av att vara en del av gruppen samt att insatser på
alla nivåer är välkomna.
§ 7 Information från sektorer och kommittéer
7.1 Fastighet
Styrelsen har tagit på sig att driva klubbens större projekt. Under våren och sommaren
har altan, trapp och lyse färdigställts men kvarstår altandörren som får vänta till
nästa år.
Vägen förbi klubben är i väldigt dåligt skick. Vi behöver bland annat ta reda på vad som
gäller för transport förbi klubbhuset, finns servitut eller vägförening?
Dags att flytta blomlådorna till utsidan av garaget. Hjälp mottages tacksamt.
Fråga ställdes angående nyckeltaggarna. Ett visst arbete återstår med det tekniska för
att få detta att fungera.
7.2 Kök
Linda tar hand om kontanthanteringen och ser till att man får betalt för eventuella
utlägg.
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7.3 Expedition
Anja arbetar på med att kopiera och ordna med posten. På onsdag kväll kommer
en svampkurs att hållas på klubben.
7.4 Resultatbanken
Fortfarande få som rapporterar in resultat. Information om detta läggs ånyo ut på
hemsida och facebooksida.
7.5 BoL
Alla tävlingar genomförda som vi bokat oss för hittills i år. Den 7-8 oktober har vi
skyddshelg och den 15 oktober är det lydnadstävling. Saknas tävlingsledare till
lydnadstävlingarna, de två som finns får dra ett tungt lass. Utbildningsbehov!
7.6 Mental
Fem genomförda MH i år. Sista genomfördes förra helgen. Banan har fungerat bra.
Även här finns ett utbildningsbehov av nya figuranter.
7.7 HUS
Vi har ett stort behov av båda nya instruktörer men även att våra befintliga tar på sig
fler kurser. Det är kurserna som till stor del är grunden till hela klubbens
verksamhet. Det behöver inte vara en traditionell kurs, även helgkurser,
problemhundar osv. Just nu rullar två valpkurser, en rallykurs och en BH-kurs.
7.8 Tjänstehund
Ett inträdesprov till patrullhund genomfört och kursen drar igång inom kort.
7.9 Rally
Ett lyckat prova-på genomfört och en kurs rullar på. Jennie snart klar som
tävlingssekreterare och planerar för tävlingar under nästa år. Tiden har dock inte
räckt till att hålla söndagsträningar under hösten men självklart är man välkommen
att hålla i en sådan och träna själva.
7.10 Agility
Finns idag ingen aktiv agilitysektor. Styrelsen har fått frågan om vi kan ha hindren
framme hela tiden men svaret blev då nej.
§8

Valärende

Idag saknas en ledamot till valberedningen. Maila till styrelsen om ni är intresserade
eller har ett förslag.
§9

Övriga frågor

9.1 Brev från en medlem

SUNDSVALLS BRUKSHUNDKLUBB

4 (4)

En medlem har försökt att anmäla sitt intresse till att hjälpa till på klubben med
diverse olika saker men inte blivit kontaktad efter detta. Bestämdes att rutinen
för detta ska skärpas upp genom att medlemmarna får anmäla sitt intresse via
hemsidan, anmälan skickas till styrelsen som dels svarar medlemmen, dels
vidarebefordrar mailet till berörd sektor.
9.2 Utställningar
Hur ska vi göra med detta i framtiden? Tyvärr alltfler klubbar som slutar med denna
verksamhet då det inte finns någon avans. Frågan får diskuteras vidare med
Carina Ågren och Carina Fäldt.
9.3 Bokning av utbildningslokal
Sker numera via hemsidan. Lösenord krävs som man får via Jennie.
§ 10 Nästa möte
Nästa medlemsmöte planeras till den 13 november 2017.
§ 11 Mötets avslutande
Susanne förklarade mötet avslutat kl 20.00
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