
Sundsvalls Brukshundklubb
2021-10-26

Protokoll medlemsmöte 2021-10-26
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Anki Andremo öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val av justerare jämte ordförande är Åsa Larsson

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2021-06-17 (årsmötet)
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.

5. Rapport från ekonomi
Per dagens datum har vi ett plusresultat på strax över 50.000 kr, anledningen till det är att vi har
sålt gräsklipparen för 10.000 kr och att vi har haft kurser. Vi har ett par fakturor som belastar
ekonomin som kommer att dras i slutet på denna månad och att vi har en avskrivningspost för
20.000 kr.

Köket går inte längre back, vi låg minus 900 kr sen årsmötet i juni.

6. Val av en ny medlem i Valberedningen - sammankallande (2 år)
Inget förslag från medlemmarna uppkom under valberedningen.
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7. Vilka planer får man ha kurs/träna på?
Problemet är september-november då det är mörkt ute, appellplanen är först och främst till för
träning men är den ledig så får man ha kurs, ingen ska bli bortjagad från den plan man befinner
sig på, man får samsas. Mötet beslutar detta.

8. Uthyrningskostnader
Styrelsen har fått till sig att vi har samma priser för både hundrelaterade event och inte, frågan
till mötet om Sundsvalls BHK ska dubblera priserna för planhyra (400 kr)  och hela
anläggningen (2000 kr). Möter beslutar detta.

9. Polishunds-SM 2022 (diskussion)
Styrelsen har fått förfrågan om att arrangera polishunds-sm 2022 efter valet som är mitten på
september, och frågan ställs vad medlemmar tycker. Rolig idé men även tankar kring allt jobb
som kommer att behövas göras, det kommer inte gå att göra med bara med Sundsvalls
Brukshundklubb som arrangör. Styrelsen tar med sig tankarna till nästa styrelsemöte.

10. Rapporter från sektorer/kommittéer
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Sök tävling i somras & IGP och svenskt skydd 2-3 oktober.

Vårens tävlingar är under planering.

b) Frivillig; Försvarsmakt. (Vilande)
Linnea Dusthall är instressarad av att hoppa in i försvarsmaktssektorn.

c) Hundägarutbildning.
Kurser är i full gång, totalt 18 stycken kurser (3 inhyrda och 3 avtalsinstruktör) plus
onsdagsträningar och hundens vecka.

d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning.
Inget att rapportera.

e) Rallylydnad.
Rallykurser under hösten, både nybörjare, fortsättning och temakurser. Öppen rallyträning på
söndagar som är väldigt uppskattat. Vi har haft en tävling i augusti, mästarklass med dubbla
starter. Mästartävling den 14 maj är ansökt.
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f) Ungdom.
Helgkurs i rally, tre deltagande, lagom grupp. Det var väldigt uppskattat, från både föräldrar
och deltagande ungdomar. Det har också varit någon öppen träning men lite dålig uppslut.

Bidrag från Sundsvalls kommun fick vi inte då vi inte kan stå med hund till alla ungdomar,
eftersom det ska vara öppet för alla och inte bara till dom som har hund hemma, likt
hästsporten.

g) Bokning.
Inget att rapportera.

h) PR-info; Champion, Webb, Nyhetsbrevet.
Nyckeln till dörren för övernattningsrummet “schäfern”, Anki ska kolla med Charlotta om
detta.

i) Valberedning.
Det är svårt att få tag på folk till valberedningen, det gäller rollerna sekreterare och
ordförande. Det ska vara inlämnad till styrelsen den 15 november som sedan ska lämna till
medlemmarna för motförslag.

j) Expedition.
Linda som egenskap av kassaförvaltare meddelar att posthanterigen och papper till henne
fungerar utmärkt.

k) Resultatbanken.
Lämna in din anmälan via hemsidan.

l) Kassaförvaltare.
Hänvisar till rapport från punkt 5.Rapport från ekonomi

m) Kök. (Vilande)
Inget att rapportera.

n) Fastighet. (Vilande)
Inget att rapportera.
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11. Inkomna och utgående skrivelser
Inget att rapportera.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är 15 december 18:30 - styrelsen bjuder på julgröt med skinkmacka.

14. Mötets avslutande
Mötesordförande Anki Andremo avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Anki Andremo Åsa Larsson
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