
Sundsvalls Brukshundklubb
2022-04-11

Protokoll s/k-möte 2022-04-11
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Angelika Genberg öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val av justerare jämte ordförande är Anja Abrahamsson.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2021-10-26
Lästes upp och lades till handlingarna.

5. Rapporter från S/K
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Vårens tävlingar är spår 11 maj, 16 juli sök. Höstens tävlingar planeras under våren.

b) Frivillig; Försvarsmakt.
Prova-På påbörjar den 12 april.

c) Hundägarutbildning.
Vårens kurser har påbörjats och är under planering. Vi har högt tryck på kurserna vilket är
roligt. Onsdagsträningar är också planerade, fyra onsdagar är planerade men vi hoppas på
fler tillfällen är på väg in.

Frågor om valpkurs mailas in, de är planerade men inget startdatum är satta ännu.

Röda träningsrummet, låta mattan vara kvar till och med maj. Styrelsen fixar en lapp att låta
mattan vara kvar till och med mitten på maj.

d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning.
Inofficiell utställning är budgeterad, men inget datum ännu.
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e) Rallylydnad.
Nybörjarkurs planerad under våren. Söndagsträningar är planerade men fick skjuta på
starten den 10 april grund av väder. Tävling 14 maj mästarklass dubbla starter.

f) Ungdom.
Inget att rapportera.

g) Bokning.
Det bokas mycket övernattningsrum och vi har uthyrd för kennelläger i maj, en till kennel
v.27, en till kennel v.29, utställning för goldenklubben 6 augusti. Info finns i kalendern.

En till förfrågan från Östersund för patrullhund har inkommit den helgen 6-7 augusti, men de
ska vara borta under dagarna, styrelsen har fått ansvar att lösa det.

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

i) Valberedning.
Inget att rapportera.

j) Expedition.
Jobbar på med att ta hand om expedition.

k) Resultatbanken.
Inget att rapportera.

l) Kassaförvaltare.
Per sista mars hade vi ett minusresultat 40.508 kr. Vilket inte är ovanligt för årstiden då
kurserna inte kommit igång.

Köket har gått plus 100 kr, det är viktigt att meddela hur många som ska interndebiteras, så
det ska bli rätt i budgeten.

m) Kök. (Vilande)
Inget att rapportera utöver de som nämns i punkten ovan, l) kassaförvaltare.
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n) Fastighet. (Vilande)
I herrduschen står dom gamla bänkarna som ska målas om, styrelsen kollar hur läget är i
herrduschen inför lägeruthyrningen.

Dörrarna far också upp när man bastar, måste kolla/köpa in magneter..

7. Inkomna och utgående skrivelser
a) Inkomna
Inget att rapportera.

b) Utgående
Inget att rapportera.

8. Övriga frågor
- Övernattning
Frågor kring hur städningen funkar inför uthyrning. Styrelsen har bett Daglig verksamhet att
se över övernattningsrummen, toaletter samt duschutrymmen samt att de ska städas
regelbundet.

9. Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte 10 maj 18:30.

10. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Angelika Genberg Anja Abrahamsson
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