Medlemsmöte
2014-05-15

Protokoll torsdagen den 15 maj 2014.
Tid och plats

Klubbstugan kl. 19.00

Närvarande:

23 st. medlemmar

Styrelsen:

Marie Andersson, ordf.
Lina Karlsson, vice ordf.
Per Krabbe
Carina Björk
Joakim Kjellgren, ek. rapport
Marie Bertilsson (kassör)(frånvarande)
Nicole Martinsson (frånvarande)
Tord Hansson (frånvarande)
Katarina Wetterlöf (frånvarande)

Justeringsmän/rösträknare:

Gert-Inge Andersson
Margaretha Heinmert

Sekreterare

Carina Björk

Mötesordförare

Tommy Nielsen

Vid
protokollet:
______________________
Carina Björk, sekreterare

Justeringsmän:
____________________
Gert-Inge Andersson

_______________________
Margaretha Heinmert
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1. Mötets öppnande
Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Samtidigt får Tommy Nilsen frågan att vara mötesordförande och godtar detta.

2. Kallelse
Information om detta medlemsmöte har skett på årsmötet samt den 24 mars i
nyhetsbrevet via hemsidan.

3. Fastställandet av röstlängd
4. Val av justeringsmän/rösträknare
Gert-Inge Andersson och Margaretha Heinmert väljs.

5. Dagordningen godkänns
6. Ekonomisk rapport
Joakim Kjellgren redovisar:
Den totala ekonomiska redovisningen (den 2014-05-15) är 170 504, 96 kr.(inkl.
Kassa Tävling och Tävling Plusgiro).
I dagsläget har Hässleholms BK 289 st. medlemmar var av 61 ungdomar och 24
familjemedlemmar resterande är ordinarie medlemmar.

7. Styrelsens information
-

-

Kostnaden för kursböcker/litteratur har blivit stor och styrelsen väntar på
exakta siffror från Studiefrämjandet. En helhetsredovisning kommer att ske
vid nästa medlemsmöte.
Styrelsen kommer även att se över rutinerna för beställning av kursliteratur i
dagsläget krävs det ett godkännande från styrelsen vid beställningar.
De träningsgrupper som finns ska lämna en träningslista där det framgår
vilka som ingår i träningsgruppen. Listan lämnas till Margareta Heinmert
som gör en sammanställning till Studiefrämjandet.

Önskvärda renoveringar samt behov enl. styrelsen.
- Våra trädgårdsmöbler är i så dåligt skick att det behövs köpas in nytt.
- Vår diskmaskin behöver ersättas.
- Parkeringen – Klubbens parkering behöver göras vid. I dagsläget finns det en
stor olycksrisk för hundar och människor.
Förutom säkerheten så behövs det jämnas till samt upprättas en naturlig
körväg och parkering. Någon form av avspärrning mot appell planen är
önskvärt.
Styrelsen kommer att ta in kostnadsförslag kring detta. Martina Kaad
konsulterar en medlem som har kunskap om detta och återkommer med
information till styrelsen.
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Uteslutning av medlem:
En medlem, Sabina von Seibel, har uteslutets ur SKK, SBK och detta innebär även
att hon är utesluten från träningsgrupper i Hässleholms BKs regi.
Sabina får ej heller delta i regi som är anordnat av SKK eller SBK. Detta är ett
beslut från disciplinnämnden och det går inte att överklaga, medlemmen är avstängd
tills vidare. Sabina har fått information hemskickad från SKK, men
styrelseordförande kommer att ta ytterligare kontakt.
Flera medlemmar:
Klubben har problem med att kursmedlemmarna försvinner efter kursens slut.
Vi måste ta hand om våra nya medlemmar. Ett förslag från styrelsen är att ”bjuda”
in någon ny medlem i en träningsgrupp/träningstillfälle. Tänk på att alla har vi varit
nya i början och hur skönt det var när någon frågade om man ville vara med.
Bråk
Facebook – här har det varit mycket skriverier och smutskastning – är det något som
man som medlem ser och inte tycker är ok, kontakta styrelsen vid akuta saker.
- En brevlåda kommer att sättas upp utanför kontoret. I denna kan
medlemmarna lägga olika önskemål/åsikter, något man är missnöjd med
eller något annat som man vill att styrelsen ska ta upp. Allt som läggs i lådan
kommer styrelsen att ta upp/diskutera vid sina månatliga möten.
Glöm inte att skriv under med ditt namn och om du önskar vara anonym.
SM- ekipage:
Kajsa och Linda Bengtsson med hunden LP1 Seareed´s Daisy tagit sig till SM i
Rapport och klubben kommer att sponsra på något passande sätt.

8.
9.

Verksamhetsplan
Rapport från Tävlingskommittén
Anna och Nalle Jansson önskar bli kallade till tävlingskommitté mötena. En åsikt är
att kallelserna till de aktuella tävlingarna är för specificerade. Vi måste bli bättre på
att sammarbeta över tävlingsgrenarna och se till klubbens helhet.
Agility:
Ett förslag/önskemål var att vid agilityns träningstävlingar, att medlemskap inte
behövs i Hässleholms BK.
De som inte är medlemmar får betala en högre startavgift. Det finns andra
brukshundsklubbar som provat detta med gott resultat.
Tävlingskommittén får i uppdrag att se över reglerna när det gäller klubbens
månadstävlingar och lämna in förslag för ett beslut.
Tävlingar när det gäller Agility är:
 24 maj, inofficiell tävling
 11 oktober, är det officiell tävling.
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10. Rapport från RasUtvecklingsKommitén - RUK
Den årliga utställningen är den 6 september samt Lydnadstävling (Klass 1 och 2).

11. Rapport från HundägarUtbildningsKommitén - HUK
Gemensam kursavslutning:
Den 27 maj är det en gemensam kursavslutning för alla som gått vårens kurser. Det
kommer att visas Rallylydnad, Agility, Lydnad och korvgrillning. Det kommer att
finnas instruktörer och alla kommer att få prova på de olika grenarna.
Det kommer även att finnas startdatum för kommande kurser där man kan skriva
upp sitt intresse.
På gång:
 Klubben har 9 kurser är på gång.
 19 augusti är det funktionärsträff
 Till hösten kommer det att bli en temakväll om Skydd.
Förfrågan angående Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund, BPH
Hässleholms BK har fått en förfrågan av Svenska Kennelklubben, via Ken Lundahl
(en av de BPH ansvariga) om Hässleholms BK är intresserade av att ha en BPH –
bana.
SKK ska anordna två BHP baner till och Hässleholm ligger bra till geografiskt, där
av förfrågan.
BPH kan liknas vid ett mentaltest och alla hundar, även sällskap-, blandras och
oregistrerade hundar (tävlingslicens krävs) kan delta.
Tyvärr kunde vi inte gå närmare in på ämnet eftersom Nicole fick oväntat förhinder
för att närvara på mötet. Vi kommer att kontakta Ken Lundahl för en djupare
informations träff – detta kommer att meddelas dels genom hemsidan och på
klubbens anslagstavla.
Agility
Nalle Jansson som håller i Agilityn önskar inhandla godkända hinder för tävling och
har lämnat in ett kostnadsförslag på ca 35 000 kr. Budgeten informerades muntligt
vid årsmötet.
De befintliga hindren är enligt Nalle inte i bra skick och är inte godkända för
tävling. Enligt Nalles uträkningar så kommer hindren att kunna betala sig på två år
genom tävlingar och kurser.
Medlemmarna röstade:
16 st. medlemmar – JA, för att klubben ska köpa in tävlingshinder enligt
kostnadsförslag.
1 st. Nej.
Resterande medlemmar samt styrelsen valde att inte rösta.
Tävlingshindren som köps in kommer att förvaras i ett låst utrymme.
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12. Rapport från stuga och tomt
Klubben har fått en ny luft-luft pump i gåva. Det efterfrågas om någon person har
intresse för att vara drivande för denna punkt ”stuga och tomt”.
Vecka 21 kommer appellplanen att gödslas – se hemsidan för närmare information.

13. Rapport från kök och servering
Ingen rapport härifrån.

14. Rapport PR/Info
Vi måste bli bättre på att visa vilka som sponsrar Hässleholms BK – förslag tas
tacksamt emot.

15. Rapport från Tjänstehund
Urban har ansökt om att starta en tjänstehundskurs till hösten.

16. Övriga frågor:
Ang. medlemsavgift.
Kongressen har lagt ett förslag till höjd medlemsavgift, beslut tas den 16 oktober
och 1 november kommer rapporten till förbundet. Styrelsen återkommer vid nästa
medlemsmöte.
Ang. vaccinationer.
Malin Kaad informerar om hur viktigt det är med att kontrollera vaccinationerna
noga vid kurs start med tanke på den olagliga importen av hundar.

17. Uthyrning
Inget i dagsläget.

18. Mötets avslutas
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