Plats: Sundsvalls Brukshundklubb, gula klubbstugan
Datum & tid: 2019-04-10, kl 18:30-21:00
Närvarande
Styrelsen: Jennie Lindqvist, Anki Andremo, Katarina Antonsen, Cecilia Bergman
HUS: Cecilia Bergman
Ungdomssektorn: Angelica Nilsson-Böös
Bokning: Charlotta Lindberg
Rallylydnad: Jennie Lindqvist
Webb: Jennie Lindqvist
Expedition: Anja Abrahamsson
Valberedningen: Anja Abrahamsson och Angelica Nilsson-Böös
Övriga: Ulf Wedin

Protokoll s/k-möte 2019-04-10
1. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Cecilia som hälsade alla välkomna. Jennie
Lindqvist valdes som sekreterare.
2. Val av justerare
-Val av justerare jämte ordförande valdes Charlotta Lindberg
3. Godkännande av dagordningen
- Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötesprotokoll
-Föregående s/k-möte från den 17/10-2018 lästes upp och lades till handlingarna.
5. Information från styrelsen
-Ingen specifik information från styrelsen meddelandes
6. Rapporter från S/K
a) Bruks & Lydnad.
- Ingen närvarande. En fråga ställdes angående vem det är som är tävlingsansvarig för
årets tävlingar. Styrelsen meddelar att alla tävlingar under 2019 ska ha tilldelas en
ansvarig. HUS meddelar också att Bella har fixat en onsdagsinstruktörslista dock har
ingen lista skickat ännu.

b) Frivillig; Bevakning & Räddning.
-Ingen närvarande.

c) Hundägarutbildning.
- HUS meddelar att de har fått förstärkning av Susanne Arnfridsson och Marie Wiklund som ska
ansvara för planeringen av kurser inom Nosework. Cecilia Bergman och Angelica Nilsson-Böös
är snart klar med sin utbildning som allmänlydnadsinstruktör, då har vi utbildat totalt fyra nya
allmänlydnadsinstruktörer. Tyvärr har vi fått ställa in tre kurser under våren på grund av för få
deltagare.

d) Rasutveckling; Utställning & Mental.
- Ingen närvarande. Styrelsen informerar att de har en inoff. utställningstävling sker den 10
augusti.

e) Rallylydnad.
- En nybörjarkurs som är igång som avslut på Jennie Lindqvist
rallylydnadsinstruktörsutbildning. En planering för våren ska ske 13/4-2019 angående
söndagsträningar samt andra aktiviteter. Tävling för alla klasser, dubbla starter är den
1/9-2019.

f) Bokning
- Diskussion om hur vi ska meddela medlemmar och daglig verksamhet när någon bor på
klubben och när det är uthyrt. Styrelsen föreslår att vi meddelar på facebook (anslagstavlan) så
att det syns för alla och skicka mail till daglig verksamhet.
Boxerklubben har hyrt klubben för officiell utställning, de frågar om hjälp i köket den 6/7-19. Det
ska skrivas ut på anslagstavlan och se om det är någon som vill ställa upp. Annars tar styrelsen
tag i detta och frågar runt.
Patrullhundsläger har hyrt 17-19/5-2019 och då bor de här på klubben. Den 19/5 är det Barbro
Börjesson och den helgen är det också patrullhundskurs av Lena F-N.

g) Webb
- Uppdaterar på hemsidan efter förfrågan. Josefin Skogman och Angelica Nilsson-Böös ska
hjälpa till med uppdateringen av information för snabbare handläggning.

h) Ungdom.
- Ungdomsläger är planerad 10-11/7-2019 och sker i samarbete med Härnösand. Det är också
inplanerat två temadagar, lydnad i Sundsvall och spår i Härnösand. De som brukar delta på
aktiviteterna är ca 2-7 stycken och oftast mellan 9-14 år, taccokvällen kom det 15 stycken. De
aktiviteter som lockar mest är rally och agility.
Information om att det finns pengar att hämta för ungdomssektorn om de blandar in
tjänstehundsträning/info för ungdomarna, det kan exempelvis vara bra att köra en temadag för
att få upp intresset för det ämnet.

i) Valberedning.
- Valberedningen meddelar att det ska finnas ett till val på nästa medlemsmöte av en till ny
deltagare i valberedningen.

j) Expedition.
- Det kan finnas behov av att förtydliga informationen som finns på klubben, ett förslag är att
flytta på den svarta anslagstavlan i gången och sätta upp den i köket där klädhängarna sitter
nu. Information på den svarta tavlan är inte heller uppdaterad, förslag att höra med daglig
verksamhet att de uppdaterar denna kontinuerligt.
Eventuell flyttning av anslagstavlan ska tas upp på nästkommande medlemsmöte 15/5-19.

k) Resultatbanken.
- Ingen närvarande.

l) Kassör
- Ingen närvarande, styrelsen meddelar att enligt information från kassör så ligger vi minus
92.000 kr.

m) Nyhetsbrev
- Ingen närvarande. Styrelsen informerar att Jennie har pratat med daglig verksamhet och de
har en person som skulle kunna passa att konvertera över de mailadresser eftersom vi ska
övergå till ett gratis program.

7. Inkomna och utgående skrivelser
a) Inkomna
- Inga inkomna skrivelser togs upp
b) Utgående
- Inga utgående skrivelser tog upp.
8. Övriga frågor
- Inga övriga frågor
9. Nästa möte
- Nästa s/k-möte är 16/10 och medlemsmöte är 15/5
10. Mötets avslutande
- Ordförande Cecilia avslutar mötet och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

____________________
Jennie Lindqvist

Ordförande

____________________
Cecilia Bergman

Justerare

______________________
Charlotta Lindberg

