
Sundsvalls Brukshundklubb
2021-05-11

Protokoll s/k-möte 2021-05-11
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val av justerare jämte ordförande valdes Angelika Genberg.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2020-10-22
Lästes upp och lades till handlingarna.

5. Rapporter från S/K
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Inställda tävlingar på grund av Covid-19.

b) Frivillig; Försvarsmakt. (Vilande)
Inget att rapportera.

c) Hundägarutbildning.
Kurserna är igång och det är roligt att se att vi kan erbjuda olika sorters kurser. Vi hoppas
att vi kan ha lite kurser och föreläsningar till våra instruktörer under sommaren/hösten.
Linda Jansson och Marie Wiklunds examination för specialsöksinstruktör har flyttats fram
pga Covid-19.

d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning .
Planerade utställning i februari blev inställd pga Covid-19. Sista anmälningsdatumet för
utställning 2023 går ut under sommaren, styrelsen tar frågan vidare till utställningssektorn.

e) Rallylydnad.
Angelica Nilsson-Böös och Cecilia Bergman är snart klara med sin
Rallylydnadsinstruktörsutbildning. Vi har en nybörjarkurs som pågår och en
tävlingträningsgrupp som ska starta i slutet av maj. Vi har också träningstillfällen. En tävling
för mästarklass (dubbla starter) är planerad i slutet av augusti.
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f) Ungdom.
Inställt på grund av pandemin, så fort restriktionerna lättar är planen att dra igång igen.

g) Bokning.
Inget att rapportera.

h) PR-info; Champion, Webb, Nyhetsbrevet.
Inget att rapportera.

i) Valberedning.
Valberedningen har skickat ut ett förslag till medlemmar med ny styrelse inför årsmötet.
Valberedningen har jobbat hårt med att fylla sammankallande i de vilande sektorerna, det
har varit svårt men Cecilia Forsberg är ny sammankallande i HUS.

j) Expedition.
Inget att rapportera.

k) Resultatbanken.
Inget att rapportera.

l) Kassaförvaltare.
Per sista april ligger vi minus 32.500 kr.

m) Kök. (Vilande)
Inget att rapportera.

n) Fastighet. (Vilande)
Klubben får fortfarande hjälp av Daglig verksamhet. Samtliga slänter har dåligt skick och
frågan ställdes om vi kan köpa tjänst för att fixa till dom, styrelsen tar vidare frågan. Röda
stugans toaletter är låsta, en fråga till styrelsen om det går att låsa upp dessa pga att öka
antalet toaletter på klubben för att minska eventuell köbildning.
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6. Inkomna och utgående skrivelser
a) Inkomna
Inga inkomna att informera om.

b) Utgående
Inga utgående.

7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

8. Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 17 juni klockan 18:30 och ett s/k-möte till hösten.

9. Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Cecilia Bergman Angelika Genberg
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