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Protokoll medlemsmöte 2022-05-10
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Anki Andremo hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val av justerare jämte ordförande är Ulf Wedin.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2022-02-23
Lästes upp och lades till handlingarna.

5. Ekonomirapport från kassaförvaltare
Per sista april -17 000,61 kr. Köket går inte så bra som uppskattat.

6. Rapporter från sektorer/kommittéer
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Tävling i spår med fem deltagande den 11 maj.

b) Frivillig; Försvarsmakt.
De har arrangerat en prova-på på tre tillfällen. Information om att SBK utbildar ekipage i
norrland inom försvarsmaktens olika delar.

c) Hundägarutbildning.
Flertal kurser har startat och några är på gång. I stora drag stort intresse på alla kurser.

d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning.
Idag har vi tyvärr ingen mental verksamhet på klubben. När en utbildning som sker i distriktet
så går inbjudan ut till alla klubbar. Utställningssektor planerar att arrangera inofficiell
utställning 3 september. Jennie ber DV lägga in i kalendern.
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e) Rallylydnad.
Nybörjarkurs pågår just nu, öppna träningar har börjat samt en tävling med dubbla starter i
Mästarklass ska ske den 14 maj. Vi planerar att ha en intensivkurs i fortsättningsklassen
innan juli.

f) Ungdom.
Distriktet bjuder in till läger 18-19 juni.

g) Bokning.
Inget att rapportera.

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

i) Valberedning.
Inget att rapportera.

j) Expedition.
Inget att rapportera.

k) Resultatbanken.
Vill påminna om att inte glömma bort att anmäla deltagande till vandringspriset i klasshunden.

l) Kök. (Vilande)
Inget att rapportera utöver det som nämns i punkt 5.

m) Fastighet. (Vilande)
Inväntar offert på hur mycket de ska kosta att få gula huset ommålat. Vägen upp till klubben
är dålig, den är just nu formad som en skål, den ska vara konkav, vi inväntar offert där med.

7. Inkomna och utgående
Inget att rapportera.

8. Från Styrelsen
- Domare, tävlingsledare i bruks saknas samt tävlingssekreterare inom lydnad och
bruks.
Det kommer förmodligen att starta upp en utbildning för tävlingsledare - lydnad i västra
delen av distriktet. Tankar och ideér på hur vi ska kunna öka intresse på detta delades på
mötet.
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- Gräsklippning: Hur vi ska göra och tänka kring sommarens gräsklippning.
Vi börjar med att lägga ut en blänkare vilka det är som är intresserad. Jennie meddelar
webb att lägga ut det.

- Info om städdagar: 19 maj 18:00 med fokus på inomhus & 21 maj 10:00 med fokus
på utomhus.
Styrelsen informerar om kommande städdagar.

9. Övriga frågor
- Snitsling/Snitslar
Nya riktlinjer på antalet snitslar vid apporterna har skett, tankar kring att det kan bli fel om
inte alla vet om det. Information om detta.

- Utmärkelser
Marie Fahlberg och Annelie Edstrand som inte var med på årsmötet fick sina utmärkelser
idag.

10. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är till hösten.

11. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Anki Andremo Ulf Wedin

3(3)


