Protokoll medlemsmöte 2019-05-19 18:30-20:30
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb
Vid protokollet: Josefine Skogman

1. Mötets öppnande
- Ordförande Cecilia Bergman öppnar medlemsmötet
2. Val av mötesordförande
- Sittande Cecilia valdes
3. Val av justerare
- Katarina Antonsen och Tommy Karlsson
4. Godkännande av dagordningen
- Dagordningen godkändes
5. Föregående mötes protokoll
- Finns i pärm för intresserad
6. Rapporter från sektorer/kommittéer
a) Bruks & Lydnad.
Lägre spår - tävling snart, sen midsommar. Påpeka för BoL angående nästa års tävlingar. Ett
samarbete med matfors - timrå - njurunda och härnösand är under startgropen och ska
främja tävlandet i brukslydnad/lydnad.. Regelrevidering 27/5.
b) Frivillig; Försvarsmakt.
Inget svar angående ev DM i patrullhund. Lena F-N har en patrullhundskurs.
c) Hundägarutbildning.
Mycket kurser och andra aktiviteter
d) Rasutveckling; Utställning & Mental.
Inoff utställning 10 augusti. 2020 har vi en officiell utställning tillsammans med härnösand den
9-10/8. Två norska domare. Det var också MH föregående helg.

e) Fastighet
I dagsläget har vi ingen fastighetssektor. Daglig verksamhet från Sundsvalls kommun gör
mycket. Det är idag 9 st deltagande.
f) Kök
I dagsläget har vi ingen kökssektor. Daglig verksamhet från Sundsvalls kommun fixar
bakningen.
g) PR-info; Webb, Champion, Nyhetsbrevet.
Webben rullar på.
h) Valberedning.
Se bordlagda ärenden.
i) Rallylydnad.
Söndagasträningarna är igång. Tisdagsträningsgrupp. Tävling 1 september och tematräff
med Lena Svelander.
j) Ungdom.
En dagarskurs i lydnad, 8-25 år, jättelyckad. Ungdomsträffar nästan varje söndag och läger
tillsammans med Härnösand i sommar.
k) Expedition.
Rullar på.
l) Resultatbanken
Ingen närvarande
m) Kassaförvaltare
Anki går igenom resultatet, finns tillgängliga för de som är intresserad.
7. Bordlagda och återremitterade ärenden
Årsmötet bordlade frågan om en tredje till i valberedningen. Lämnat öppet för diskussion.
Bordläggs till nästa medlemsmötet 25/9 beslutar mötet.
8.Övriga frågor
a) Hundens vecka
Nosework vill gärna visa upp, liksa så rally. Visa skydd och patrull. Maila ordförande vid
eventuella frågor och hjälp.

b) SBK´s värdegrund
Ordförande läser upp från SBK´s värdegrund.
c) Uthyrning av gräsplanen
Det är okej att hyra ut den.
d) Utställningsträning på IGP-planen
IGP-planen hyr uts den 28/5.

8. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är 25 september 18:30
9. Mötets avslutande
Cecilia avslutar mötet.
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