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Dagordning medlemsmöte 2022-09-07
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Mötesordförande Sirpa Engman öppnar mötet.

2. Val av justerare
Val av justerare jämte ordförande är Linda Jansson.

3. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2022-05-10
Lästes upp och lades till handlingarna.

5. Ekonomirapport från kassaförvaltare
Per sista augusti låg vi plus 28.700 kr. Vi har några fakturor som ännu inte förfallit till betalning
samt att el och snöröjning kommer att belasta ekonomin.

6. Rapporter från sektorer/kommittéer
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Lägre klass spårtävling hölls i augusti samt en IGP/BSL-tävling är planerad i 9 oktober.

b) Frivillig; Försvarsmakt.
Planerar att vara med på hundens vecka, v.37.

c) Hundägarutbildning.
Instruktörsmöte ska hållas den 4 oktober samt att ett antal kurser är på gång att starta under
hösten.
Det planeras att hålla en träff under vintern om en kunskapsöverföring med material som
instruktörer kan nyttja sig av.
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d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning.
Inofficiell utställning den 24 september, 160 hundar anmälda. Utställningen behöver hjälp
med personer som kan ställa upp.

e) Rallylydnad.
Kurser inom nybörjare- och avanceradkurs. Vi planerar också att vara med på hundens
vecka, samt öppna upp söndagsträningar. Till vintern planeras det att hålla kurs i de nya
reglerna och skyltarna som börjar gälla 2023.

f) Ungdom.
Inget att rapportera.

g) Bokning.
Till och med sista augusti har hyresintäkter varit 40.000 kr. Frågor kring priser för uthyrning
med de kostnader som finns idag med bland annat elen togs upp. Styrelsen tar vidare den
frågan om ev översyn av prissättningen.

h) PR-info; Champion & Webb.
De senaste åren har det inte varit så många att uppmärksamma, vi tror att panemin har gjort
sitt till (färre tävlingar och utställningar).

i) Valberedning.
Valberedningen och styrelsen ska ha möte den 14 oktober.

j) Expedition.
Fungerar fläckfritt.

k) Resultatbanken.
Det är många som har anmält sig under året vilket är jätteroligt.

l) Kök. (Vilande)
Ekonomin per sista augusti låg vi plus på 9.000 kr, mycket tack vare ett par större fakturor vid
distriktsarrangemang samt interndebitering. Dock värt att notera är att vi behöver bli bättre på
att meddela kassaförvaltaren avseende interndebitering så att det inte ser ut som att vi har
svinn.

m) Fastighet. (Vilande)
Det ligger rör i vägen som gör att vägen lyfts upp varje vår samt att vatten gör att vägen
förstörs, det måste bland annat grävas ett dike så att vattnet kan ledas bort. Sofie Bergqvist
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arbetar inom detta och kan kolla med sitt jobb hur mycket det ska kosta att fixa till vägen.

Skrapning av vägen måste ske innan den 24 september då vi har utställning, Sofie kollar om
hon kan göra det och tar kontakt med Jennie, kan inte Sofie är planen att Jennie kontaktar
Gisslin.

Eva Forslund meddelar att det inte verkar finns någon servitut över våran väg, det servitut
som finns är den vägen som ligger bakom klubbstugan men Eva har inte all info om detta
ännu, utan håller på och kollar i det. Styrelsen jobbar vidare på denna information då en
mera långsiktig lösning för vägen behövs.

7. Info från styrelsen
a) Städdag 17 september 11:00 - 14:00
Nästa lördag är det städdag, styrelsen hälsar alla välkommen och det bjuds på lunch (som
kommer att interndebiteras :) ).

b) Inaktiva sektorer och kommitteér
Information om att det fattas folk i sektorer eller kommitteér.

8. Ersättning till instruktörer
Styrelsens förslag: Instruktören får ersättning per kurstillfälle med 100 kr (tex 5 tillfällen blir
500 kr), ersättningen ska gå till stöd för utbildning för instruktörer samt att man som
instruktör kan begära ersättning för resa 18.50kr/mil.

Upplägget ska vara att instruktörerna betalar kursavgiften själv och den (styrelsen eller
HUS) som godkänner att instruktören får en viss ersättning ska kontakta kassaförvaltare
med information om hur mycket som ska betalas ut, till vem och vart (konto).

Ingen bland mötesdeltagande motsätter sig mot detta förslag. Styrelsen tar detta vidare.

9. Övriga frågor
- Kennelläger
Kennel Maldas (Bouvierer) har haft sitt kennelläger hos oss under ca 25 år. Några fler läger
kommer inte att hållas varför Viveka tackar för alla år de har varit på klubben

- Grusplanen
Viveka Andersson har pratat med en sakkunnig som jobbar med detta som säger att det går
att komma upp med en rivare och riva upp och jämna till med en skopa så att planen går att
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använda. Prisförslag är uppskattat till 5000 kr. Viveka pratar med honom igen och
kontaktar sedan styrelsen.

- Skotträning
Fråga om när skotträning (ej anordnad av Sundsvalls bhk) får ske.

Enligt beslut som togs på medlemsmötet 2016-05-12 att om vår klubb ska kunna bli
framgångsrik inom bruks och mentalitet krävs möjlighet till träning med skott. Mötet
klargjorde att skott får förekomma på vardagar före kl 18 samt hela helgdagar. Dock
måste hänsyn visas till de som finns på klubben och information ska alltid ske innan
skott avlossas.

Denna information finns också på hemsidan under “Vanliga frågor”.

10. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är den 14 december 18:30.

11. Mötets avslutande
Mötesordförande avslutar mötet.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Sirpa Engman Linda Jansson
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