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Mötesanteckningar s/k-möte 2022-11-16
Plats: Sundsvalls Brukshundklubb

1. Mötets öppnande
Lena Funseth Norberg öppnar mötet.

2. Val av justerare
Justerare jämte ordförande valdes Cecilia Bergman.

3. Godkännande av dagordningen
Godkändes.

4. Föregående mötesprotokoll 2022-04-11
Lades till handlingarna.

5. Information från styrelsen
- Diskussion om uppgifter som Dagligverksamhet har gjort
Tankar kring hur vi ska lösa städning, kontroll av rummen inför/efter uthyrning, skottning och
så vidare som Daglig verksamhet har skött.

Det pratades om
- Skapa en städlista och ev. ta uppgifter från dom som har taggar,
- Avsäga uthyrningsmöjligheter på vintern
- Sänka temperaturen inomhus.
- Inför sommaren, klippning av gräsmatta så vore det bra att en grupp svirrar och drar
motordrivna handgräsklipparen och den andra gruppen fixar planerna med
sittgräsklipparen.
- Medlemmar hjälpa till att baka och ställa upp i köket på tävlingar.

Det lyftes också att det kändes bättre att få ta på sig ansvar, än att bli uppsatt på en lista.

Önskemål om textändring i bokningsbekräftelse om att lämna dörrarna öppen efter vistelse.
Det ska vara ett möte med 6 december med Fastighet om exempelvis temperaturen
inomhus.

Mötet tycker att vi ska ta upp denna fråga på medlemsmötet 14 december.
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6. Rapporter från S/K
a) Bruks & Lydnad (Vilande)
Under hösten har det varit en IGP/BSL tävling.

Det är sex tävlingar sökta första halvåret inom bruks och IGP/BSL, samt några
specialsökstävlingar ska sökas.

b) Frivillig; Försvarsmakt.
Linnea Dusthall har varit på Marma och haft kurs för ungdomar.

c) Hundägarutbildning.
Kurser är igång och det är ett stort tryck på våra kurser.
Arbetet kring instruktörsersättning tillsammans med styrelsen och kassaförvaltare ska göras
inom kort.

d) Rasutveckling; Mental (Vilande) & Utställning .
Inofficiella utställning den 24 september. De som deltog var positiva och allt gick bra. 160
deltagande hundar.

Officiell planeras den 26 augusti 2023, inofficiell utställning planeras också under 2023.

e) Rallylydnad.
Rallylydnad har erbjudit kurser under året samt söndagsträningar så länge vädret tillåter.
Cecilia Bergman har varit på en fortbildning om de nya reglerna och momenten som
kommer 2023.

f) Ungdom.
Susanne Arnfridsson, Lena Funseth-Norberg och Marie Wiklund hade en prova-på dag för
barn och ungdomar som var väldigt uppskattat. Det planeras att fortsätta arrangera träffar
för ungdomar under 2023.

Önskemål om att flera medlemmar som är yngre att engagera sig och komma med förslag
på aktiviteter. Emilie Alm erbjuder sig att hjälpa till i ungdomssektorn.

g) Bokning.
Bokning av övernattningsrum och läger sker löpande under året.
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h) PR-info; Champion & Webb.
Tar på sig de uppdrag som kommer in. Frågor om den nya hemsidan som Svenska
Brukshundklubben erbjuder, Emilie kollar vidare i den frågan.

i) Valberedning.
Valberedningen har kommit ut med ett förslag, och medlemmar har till och med den 15
december på sig att tycka till om förslaget.

j) Expedition.
Inget att rapportera.

k) Resultatbanken.
Inget att rapportera.

l) Kassaförvaltare.
Per sista oktober har vi på ett plusresultat på 74.000 kr, det beror på att uthyrningen ligger
på mer intäkter utöver planerat samt att utgifter på fastighet och snöskottning inte har
belastat budgeten.

Snöskottning, elen och soporna har vi driftkostnad på drygt 130.000 kr/år.

En påminnelse till sektorer och kommitteer ska komma in med budgetplanering för 2023 i
mitten av januari.

m) Kök. (Vilande)
Per sista oktober har vi ett plusresultat på 15.000 kr, då är 6.000 kr är interndebitering.

n) Fastighet.
Möte den 6 december. Det är en lampa uppsatt på klubben för rörelsesensor lyser lite kort,
det ska justeras.

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

b) Utgående
Inget att rapportera.
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8. Övriga frågor
- Agilitycontainern
Dörren går väldigt trögt och det växer väldigt mycket sly där, fastighet tar med sig den
frågan.

- Grusplanen
Styrelsen inväntar kostnadsförslag på hur mycket det ska kosta att fixa grusplanen.

- Ommålning av huset
Vi har fått in offerter på detta, de har legat på drygt 170.000 kr ex. moms. Styrelsen jobbar
fortfarande med denna fråga.

9. Nästa möte
Medlemsmöte 14 december 18:30

10. Mötets avslutande
Avslutar mötet.

Vid protokollet Ordförande Justerare

____________________ ____________________ ______________________
Jennie Lindqvist Lena Funseth Norberg Cecilia Bergman
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