HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll Medlemsmöte 2018-05-03
Plats: Klubbstugan
Tid: 19.00
Närvarande: 23 medlemmar
§23

Mötets öppnande
Ordförande Marie Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§24

Kallelse
Kallelsens utlysning godkändes.

§25

Fastställande av röstlängd
Beslöts avvakta med genomgång av röstlängden tills behov föreligger.

§26

Val av justeringsmän/rösträknare
Valdes Karin Arvidsson och Cajsa Gustafsson.

§27

Dagordningen
Godkändes

§28

Ekonomisk rapport
Ekonomisk redovisning gjordes. Tillgångarna för dagen är 347.321 kr + "Hallkontot"
357.484 kr. Totalt 704.805 kr.

§29

Styrelsens information
Veterinär Ida Pettersson har varit på klubben en kväll för att vaccinera och utfärda
hundpass. Ida återkommer till hösten.
Marie informerade om CVC som eventuellt vill hyra agilityplanen för fysträning. Mötet
ställde sig positiv till det men innan vi säger ok måste vi ha koll på om
musikanläggningen stör.
Diskuterades om vi har behov av 2 st Facebooksidor. Beslutades att vi behåller båda.
Visades förslag på nya klubbkläder.

§30

Verksamhetsplanen
Verksamhetsplanen utökades med "SBK 100 år" som ska firas den 30 maj.

§31

Rapport från Tävlingskommittén
Vera Björk kommer att vara med i tävlingskommittén som representant för agility.
Rapporttävling lägre, högre och elit har avhållits. Malin Kaad blev uppflyttad.
Vidare har det varit en söktävling lägre och högre där Martina Kaad blev uppflyttad.
Den 26-27 maj är det agilitytävling. Hitintills 1100 starter. Efteranmälningar tas emot.
Problem med funktionärer. 12 st som var uppsatta enligt funktionärslistan har lämnat
återbud utan att ordna ersättare. Störst problem på lördagen. Vi får hjälpas åt att
hitta ersättare.

§32

Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK
Domare och ringsekreterare är klara till utställningen den 2 september. Utställningen
ligger ute på hemsidan och anmälan till utställningen kan även göras där.

§33

Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK
12 kurser är igång med ca. 90 deltagare och 22 instruktörer. Problem med att många
anmäler sig och lämnar återbud när det är kursstart. Alla nya kurser måste anmälas till
Annette Kristensson så att hon som ansvarig vet vad som är på gång.

§34

Rapport stuga och tomt
Fortfarande har vi inte någon som är ansvarig för stuga och tomt så alla måste hjälpas
åt att hålla iordning både ute och inne. Städdagen den 1 maj ställdes in.
Problem med latrintunnorna. Bajspåsar slängs i de vanliga papperskorgarna och knyts
inte ihop. Otrevligt för de som ska tömma. Fler latrintunnor ska sättas upp.

§35

Rapport kök och servering
Yvonne Noretoft handlar och bakar. Önskar mer hjälp i köket. Vi ska handla kakor från
Svensk Kakservice. Nytt skåp är uppsatt i cafeterian som skall vara till förvaring av
dryck och kakor m.m.

§36

Rapport PR/info
Inget att rapportera.

§37

Rapport Tjänstehund
Inget att rapportera.

§38

Träningshall
Vi har fått en ny offert på ca. 1.450.000 kr. Diskuterades ang. behov av hallen.
Vi avvaktar förhandlingar om att få ner priset.

§39

SBK 100 år
Onsdag den 30 maj kl. 19.30 bjuder klubben alla på tårta. Kl. 20.00 ska alla klubbarna i
hela Sverige utbringa ett hurrarop för SBK. Maja Ögren ska skriva en artikel om SBK.
I samband med Nordskånska Kennelklubbens utställning på Hässleholmsgården den
19-20 maj ska SBK ha ett tält bemannat. Hjälp önskas med att stå i tältet.

§40

Uthyrning
Lektionssalens möbler är utlånade den 7-9 juni. Agilityhinder är utlånade till Åsa
Nilsson den 10 maj. Den 19/5 hyr Labradorklubben del av gräsplanen för utställning.

§41

Övriga frågor
Det framkom önskemål om kurs för inlärning av tävlingsmoment. Tommy Nielsen
kunde tänka sig att hålla i en sådan kurs.

§42

Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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