Protokoll nr 2018:01 fört vid ordinarie
klubbmöte i Sundsvalls Brukshundklubb
Onsdagen den 23 maj

1. Mötets öppnande
Ordförande Jennie förklarade mötet öppnat.
2. Val av justerare
Att justera dagens protkoll, valdes Ann-Christin Nordin och Anders Nyman.
3. Godkännade av dagordningen
Dagordningen godkändes utan ändringar.
4. Föregående mötes protokoll
Föregående klubbmöte var 2017XX
5. Rapport från ekonomi
Linda går kort igenom hur det ser ut på den ekonomiska sidan. Fram till den 22/5 låg
klubben 21 500 kr back. Klubben måste vara aktsam med sina pengar. Klubben blev inte
befriad från deklaration i år.
6. Val av ny suppleant
Katarina Andersson är tillfrågad och mötet beslutar att välja in henne.
7. Övriga frågor
a) Det ska finnas skriftliga avtal. Man måste även hyra plats för parkering/husvagn/husbil.
När det väl är dags ska man prata med årets kökskommitté. Det ska tas extra betalt om
köket ska hyras.
Mötet beslutar att vi tar köksdiskussion efter årsmötet året som utställningen gäller.
b) Specificera i avtalet om det ska bokas längre fram än 1 år framåt.
Mötet beslutar att styrelsen får
8. Rapporter från sektioner/kommittéer
a) Nu börjar säsongen, och det behöves funktionärer.
b) Ingen från drag närvarande. SM-veckan i vinter, v 5. 28 jan-3 feb 2019. Funktionärer
behövs.
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c) DM i patrull, 11-12 juni.
d) Valpkurs, förberedande rallylydnad, nybörjar rallylydnad, kulturarrangemang med
Anna Lindelöf, 18 nya medlemmar. Det behövs kurser!
e) Inoff i augusti, funktionärer behövs. MH i helgen, den 26-27.
f) Skogsstyrelsen har fixat röda stugan (2017/2018), även fixat på lekparken. Vi har fått
hem virke. Altanen ska byggas ut, det ska fixas trappor, det är städdag den 24 maj.
Städavgiften är ändrad till 200 kr. Man behöver inte betala 5 dagar i förväg. Lakan och
handduk finns att hyra för 100 kr, respektive 50 kr.
g) Flyter på, kom och fika!
h) Det är lugnt.
i) Det är lugnt.
j) Helene Nilsson har vunnit Ruskans vandringspris! Och det har inte delats ut på 7-8 år.
k) 2 kurser på gång till hösten. 1 öppen söndagsträning kvar. Tävling till hösten, 16
september. Dubbla starter i alla klasser.
l) Det går bra med nyhetsbrevet. Sektorer och kommittéer vill att Josefin ska hojta till lite
innan det ska skickas ut.
m) På medlemsfronten är det lugnt. Det har kommit in några nya medlemmar.
n) Ingen närvarande.
o) Skicka mail till Jennie.
9. Övriga frågor
Viveka; föreslår att vi ska ha ett större tält. Alternativ ett mindre projekt än en
inomhushall.
Anja; 100-årskalaset. Det är annonserat lite överallt.
Anja; nattvandring - Intresse finns, Anja engagerar sig och tar reda på mer. Skriva ut i
nyhetsbrevet.
Angelica; starta upp en ungdomsgrupp i Sundsvall.
Cecilia; ALLT bör finnas på kalendera (samt tas med i nyhetsbrev).
Ia; undrar över ekonomin och medlemmar
Anka; undrar över nosework.
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10. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är planerat den 12 september.
11. Mötets avslutande
Ordförande Jennie tackade för visat intresse och mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Josefin Skogman

Ann-Christin Nordin

Anders Nyman
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