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Protokoll medlemsmöte 2020-09-02
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb
Tid: 18:30

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Eva Forslund välkomnar medlemmarna och förklarar mötet öppnat.
2. Val av justerare
Val av justerare jämte mötesordförande valdes Anki Norlin.
3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
4. Föregående mötesprotokoll 2020-02-27
Lästes upp och lades till handlingarna.
5. Rapport från ekonomi
Kassaförvaltare framförde att resultatet per sista augusti -23.643 kr. Detta beror på att vi har fått
ställa in kurser och tävlingar. Vi ser nu att kurserna har börjat dragit igång igen däremot så får vi
räkna med ett minusresultat i år.
Kökets resultat är 2283 kr varav 1500 kr är interndebitering, försäljningen motsvarar tyvärr inte
den förväntade resultaten med tanke på vad som har köpts in till klubben.

6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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7. Rapporter från sektorer/kommittéer
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Lydnadstävling med dubbla starter i startklass, klass 1 och 3 arrangerades den 30/8.
IGP & Skydd arrangeras den 10-11 oktober.
Angelica Genberg lyfter intresset att ta över BoL men vill gärna ha hjälp så hon inte står själv.
Annette Hådén har erbjudit sig att stå förfogande, men fler personer behövs.
Sundsvalls Brukshundklubb är den enda klubben i distriktet som har sökt halvårsvis, tyvärr är
det lågt intresse hos medlemmarna att ta på sig och stå som ansvariga för tävlingarna för
stunden.
Sista anmälningsdagen för vårens tävlingar är 15 september.

b) Frivillig; Försvarsmakt. (Vilande)
Vi har en informationsträff under hundens vecka inom patrull. Ett önskemål har kommit in från
försvarsmakten att vi ska utbildninga fler ekipage.
c) Hundägarutbildning. (Vilande)
Styrelsen har varit i kontakt med instruktörer och det är planerat 15 stycken kurser under
hösten.
d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning .
Vi har ingen aktiv MH-sektor och inte heller rätt utrustning. Klubben har dock några stycken
utbildade funktionärer.
Utställning skulle ha haft en officiell utställning tillsammans med Timrå Brukshundklubb, den
ställdes in på grund av Covid-19.
1 augusti skulle anmälningarna för 2022 kommit in.

e) Rallylydnad.
Kurser är igång, men öppna träningar är fortfarande vilande. Angelica Genberg anmäler sitt
intresse för att hjälpa till. Jennie Lindqvist bjuder in henne till sektorns facebooksida.
f) Ungdom.
Det är lite vilande just nu på grund av Corona. Angelica Nilsson-Böös efterlyser hjälp att
anordna temadag och siktar på att dra igång öppna träningar under hösten.
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g) Bokning.
Mindre bokningar än vanligt även om det har kommit in bokningar. Frågningar om varför röda
toaletterna med dusch/bastu är låsta. Styrelsen tar med sig frågan och lägger ut info om
detta.
h) PR-info; Champion, Webb, Nyhetsbrevet.
Inga rapporter.
i) Valberedning.
Alla medlemmar som har sin e-post registrerat hos oss har fått ett mail om att vi behöver
hjälp att driva klubben, tyvärr resulterade det inte i något svar. Valberedningen tillsammans
med styrelsen ska skicka ut en till skrivelse om att vi söker hjälp från våra medlemmar.
Det är nya riktlinjer gällande valberedningens förslag. Finns det poster som är tomma får
beslut tas på årsmötet, men är posterna tillsatta får inte medlemmarna komma med andra
förslag på årsmötet. Medlemmarna ska få ta del av valberedningens förslag innan årsmötet
och komma med förslag till valberedningen.

j) Expedition.
Allt fungerar alldeles utmärkt.
k) Resultatbanken.
I samråd med Björn och Kicki Näslund om att ändra statuter gällande Actions vandringspris,
det ska gälla från 2021.
l) Kassaförvaltare.
Inga övriga rapporter.
m) Kök. (Vilande)
Inga övriga rapporter.
n) Fastighet. (Vilande)
Vi saknar fortfarande Daglig verksamhet, ingen information om när de är tillbaka.
Fråga om hur planen är för att underhålla. Städschema, grässchema har styrelsen försökt att
fixa.

3(5)

Sundsvalls Brukshundklubb
2020-09-02

7. Inkomna och utgående skrivelser
Inga inkomna eller utgående skrivelser att delge.
8. Val av ledamot - fyllnadsval 1 år
Katarina Antonsen hoppade av sin post och styrelsen efterlyser en ledamot.
Valberedningen tar med den punkten.
9. Grusplan blir gräsplan?
Det är bra med grusplanen men det krävs engagemang att sköta den. Flertalet medlemmar
är den enda planen vi kan ploga och inte tycker att vi ska göra om det.
Styrelsen tar med åsikterna från mötet till nästa styrelsemöte.

10. Läget på klubben
Styrelsen lyfter frågan om att det fortfarande är vilande sektorer och kommitteer.
Medlemmarna tycker dock att gräsklippningen har fungerat bra i sommar.
Vi är 320-isch medlemmar. Ett tips är att när vi söker hjälp så ska vi specificera mer exakt
vad som behövs för hjälp så kanske folk vågar hjälpa till.

11. 75 årsfirande
Mötet tycker att vi flyttar firandet till 2021, mötet beslutar att flytta till 2021.
12. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är 9 december kl 18:30.
13. Mötets avslutande
Mötesordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Vid protokollet

Ordförande

Justerare

____________________
Jennie Lindqvist

____________________
Eva Forslund

______________________
Anki Norlin
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