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Plats: Klubbstugan
Tid: 23 oktober 18.30-20.00
Närvarande:
Fastighet: Maggie
Expedition: Anja
HUS: Eva
Mental: Anders
Styrelsen: Susanne, Åsa, Hasse, Jennie, Kicki, Cissi
Rally: Jennie, Linda, Elisabeth
Nyhetsbrevet: Kattis

PROTOKOLL S/K-MÖTE 171023
1) Mötets öppnande
Ordförande Susanne Olsson hälsade alla välkomna
2) Information från styrelsen
a) Saknas fortfarande en person till valberedingen
b) Ekonomi
Kicki lämnade en kortfattad rapport över nuläget för klubbens ekonomi.  Vi ligger cirka
20 000 kr plus för närvarande. vilket är samma nivå som vid medlemsmötet. Bra
budgetföljsamhet trots alla insatser som gjorts under året.
3) Rapporter från sektorer och kommittéer
Agility
Vilande just nu, men eventuellt finns en person som kan dra igång verksamheten under våren.
BoL
Hade inte möjlighet att närvara men hade skickat en skriftlig information:
Sundsvalls Bhk har haft 10 brukstävlingar(1st rasmästerskap i IPO för Belgiska Vallhundar), 5
lydnadstävlingar. I samband med båda våra skyddshelger hade vi med hjälp av köket,
uppskattade grillkvällar. Vi har utöver det haft inmätningstillfälle enl. de nya reglerna. Under
året har 5st gått en web-baserad distansutbildning som tävlingssekreterare, varav 2st är färdiga
och 3st är på god väg. BoL kommer under vintern att jobba med en utvärderingsmodell inför
nästa års tävlingar. Vi kommer också påbörja en lathund för funktionärer, som en hjälp inför och
under tävlingar. Planer finns för en pysselkväll där vi kan DRICKA VIN och BASTA samt göra
spårapporter, nya snitslar, nya skyltar m.m. BoL är mycket tacksamma och glada över våra
klubbkamraters hjälpsamhet och engagemang
Drag
Grattis till nya framgångar under hösten!
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Tjänstehund bevakning
Just nu pågår en kurs för patrullhundar med 12 deltagare.
HUS
Samtliga ledamöter har flaggat för att de avgår inför nästa år. Arbetet alldeles för tungrott då det
nästan är omöjligt att få tag på instruktörer. Ett förslag väcktes om att kunna erbjuda ersättning
till instruktörerna. Att diskutera vidare på medlemsmötet i november.
Mental
Fem MH genomförda under året. Banan har fungerat bra! En ny dragare har kommit som ska
installeras inför nästa års tester. Planer finns på att försöka uppgradera banan så att den klarar av
även MT. Flaggar för ett utbildningsbehov av figuranter. En utbildning går av stapeln i Timrå
under november för figuranter steg 1.
Utställning
Kontakt bör tas med kommittén med funderingen om vi ska försöka få till en utställning på
klubben.
Rallylydnad
Har haft två kurser under året. Jennie är klar tävlingssekreterare och har nu ansökt om att
klubben ska få arrangera en tävling nästa höst. Jennie och Linda går grundmodulen.
Expedition
Nya bokhyllor på gång till expeditionen men inte löst ännu. Anja vill försöka skapa lite bättre
ordning och reda.
Fastighet
Det börjar bli dags att stänga av gräsplanerna och öppna upp träningsrummet.
Köket
Ingen lösning där ännu.
Webb
Gamla funktioner tas bort och nya läggs till, bland annat rums – och gräsplanebokning och ny
kursinformationsprenumeration. De flesta personer som besöker vår hemsida tittar på just
kursinformationen (1500 av 3000).
Nyhetsbrevet
Kattis meddelar att hon troligtvis lämnar funktionen till nästa år. Meningen med ett nyhetsbrev
är att det ska utkomma med jämna mellanrum och just nu får Kattis efterfråga nyheter med ljus
och lykta.
4) Övriga frågor
4.1 Robotgräsklippare
Frågan har aktualiserats under hösten och just nu undersöks vad det skulle kosta att köpa
eller leasa en till tre robotgräsklippare. Även om det finns möjlighet till viss sponsring.
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4.2 Lärare
Eva informerade om att hon och Lena Funseth åker på de utvecklingsdagar som erbjuds en
gång per år för lärare. Lenas deltagande betalas av distriktet.
4.3 Inför årsskiftet/nästa år
Viktigt att alla sektorer och kommittéer kommer igång med att skriva sina
verksamhetsberättelser samt ny verksamhetsplan och budget inför nästa år.

5) Nästa möte
Nästa s/k möte- äger rum våren 2018.
6) Mötets avslutande
Susanne tackade för visat intresse!
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