Protokoll nr 2018:03 fört vid ordinarie
klubbmöte i Sundsvalls Brukshundklubb
onsdagen den 5/12

1. Mötets öppnande
Vice ordförande Jennie förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Till ordförande för mötet valdes Jennie.
3. Val av justerare
Att justera dagens protokoll valdes Charlotta Lindberg och Angelica Nilsson-Böös.
4. Godkännade av dagordningen
Dagordningen godkändes.
5. Föregående mötes protokoll
Föregående klubbmöte var 180523. Detta lästes igenom och lades till handlingarna, Anka
Olsson ville ha en ändring i protokollet, som mötet diskuterar under Övriga frågor. Med
det kunde protokollet läggas till handlingarna.
6. Katarina informerar om hur det går med Daglig verksamhet. Det ska vara 2 ansvariga plus
en grupp på 6-8 personer med lindriga problem. De vill gärna börja jobba i februari, men
har inga problem med att vänta.
Gruppen kan göra mycket praktiskt, både inne och ute. Tex kopiera papper, fixa snitzlar
osv. Klubben får inga pengar, men Daglig verksamhet står för förbrukningsvaror, tex
toalettpapper, och givetvis står de för kostnad om något går sönder.
Medlemmarna har en positiv inställning till detta, och styrelsen välkomnar medlemmarna
med projekt till gruppen.
7. Rapporter från S/K
a) Agility. Fortfarande vilande.
b) Bruks & Lydnad Lydnadstävling i januari 2019.
c) Drag. Draget bildar en egen förening för att vara mer sportmannamässiga. De ser dock
gärna ett fortsatt samarbete tillsammans med Sundsvalls brukshundklubb. Vecka 5 är det
SM och man tar gärna emot funktionärer tills dess. Ida Höglund kollar hur det funkar i
Härnösand, då även dom har en fristående dragklubb och brukshundklubb.
d) Frivillig, Bevakning & Räddning. Ingen närvarande.
e) Hundägarutbildning. Några utbildningar har det varit, mycket kurser samt utbildning
till instruktörer.
f) Rasutveckling, Utställning & Mental. Mental hade ett MH i höst.
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g) Fastighet. Har plockat ihop inför vintern. Fråga om skottning kommer upp, beslut tas
att denna fråga diskuteras under punnkt 9d.
h) Kök. Funkar fint.
i) Webben. Jennie uppdaterar ofta och när det behövs. Klubbens facebooksida ökar i antal
gillningar hela tiden.
j) Valberedning. Pratar med folk, både personligen och online. Lågt intresse för Kök och
Fastighet. Det finns inget folk i BoL heller.
k) Rallylydnad. Söndagsträningarna är klara. Det blir vinterträning i Klass Arena, 6
tillfällen, och det är en fullsatt grupp.
l) Ungdom. Kört veckovisträningar. 10-15 barn varje gång. Det har varit väldigt
uppskattat. Nu blir det julavslutning med vila. Kommer köra igång med träning i Röda
rummet.
m) Expedition. Fungerar.
n) Resultatbank. Sköts av sig självt. Viveca fixar och det kommer anmälningar.
o) Kassaförvaltare. Jennie gick igenom budgeten då Linda inte var närvarande.
8. Bordlagda och återremitterade ärenden
Inga bordlagda ärenden.
9. Övriga frågor
a) Mötet beslutar att agilityghindren får bo i Laggarberg över vintern. Jennie kontaktar
frågande.
b) Detta är redan diskuterat. Jennie lägger ut på webben.
c) Mötet beslutar att styrelsen kollar marknadspris och pratar med Dragklubben.
d) Det får väntas med skottning tills det snöat klart. Klubben får föra dialog med Daniel
Gisslin som är den som skottar. Anka Olsson kontaktar honom.
Mötet beslutar ingenting om någon stängning utan ber Linda ta fram ett underlag på vad vi
skulle tjäna på att ha klubben stängd.
Klubben har stugan öppen under vintern. Vi gör en onlinefråga för medlemmar att svara
på om hur de vill ha det.
e) Fantastiskt fin anläggning! Vi är rätt unika i Sverige om det. Katarinas engagemang i
Daglig verksamhet. Stor kunskap i klubben. Övernattningsrum (särskilt röda stugan). Stor
mångfald i både ålder och sektorer. Allt händer på vår klubb. Engagerat folk.
f) Lyse på IPO-planen är önskvärt. I år är det redan för sent dock.
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10. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är planerat den 13/2 2019.

11. Mötets avslutande
Ordförande Jennie tackade för visat intresse och mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet
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