HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll Medlemsmöte 2019-09-11
Plats: Klubbstugan
Tid: 19.00
Närvarande: 21 medlemmar
Mötet inleddes med en tyst minut för avlidna hedersmedlemmen Carola Krüger.
§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 Bodil Arvidsson och Pia Nordén.

§27

Dagordningen
Godkändes

§28

Ekonomisk rapport
Ekonomisk redovisning gjordes. Tillgångarna för dagen är 470.892 kr + "Hallkontot"
357.484 kr. Totalt 828.376 kr.

§29

Styrelsens information
Marie Andersson gratulerade våra SM-vinnare i rapport, Anna-Karin Bengtsson med
hjälpförare Annika Persson och hunden Pan. Uppvaktning kommer att ske på
årsmötet. Martina och Malin Kaad är uttagna till Nordiska Mästerskapen.
Marie informerade lite om planer angående infarten till området. Vidare informerades
om att vi ännu ej fått några restriktioner ang. "magsjukan" i Norge.

§30

Verksamhetsplanen
Städdag bestämdes till den 6 oktober kl. 10.00. Aktiveringsbanan behöver göras
iordning. Grus köras ut på parkeringen. Sätta upp staket utmed vägen.

§31

Rapport från Tävlingskommittén
Allt klart inför Sök elit den 15/9. Rallytävling den 28/9, klubbmästerskap 12/10
och appelltävling den 3/11.

§32

Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK
125 hundar ställdes ut den 1/9. Allt fungerade bra. Några nya är på gång för att vara
med i kommittén.

§33

Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK
8 kurser i höst. 7 st är igång. Nästan alla kurserna har varit mer än fullsatta. Önskemål
finns ang. kurser i vardagslydnad, spår och sök. Brist på instruktörer är anledning till
att vi inte har dessa kurser för närvarande. Förslag att lägga ut på hemsidan ang.
behov av instruktörer.

§34

Rapport stuga och tomt
Diskuterades behovet av ny gräsklippare så att det går fortare att klippa.
Styrelsen fick i uppdrag att undersöka marknaden och köpa ny klippare.
Beslut att en ny klippare får kosta max. 100.000 kr.
Cajsa Gustafsson redogjorde för vad som ska göras med aktiveringsbanan
på städdagen.

§35

Rapport kök och servering
Vanliga bekymret om att vi inte har någon som ansvarar för inköp m.m.
Annette Kristensson och Linda Antonsson tar på sig detta fram till årsskiftet.

§36

Rapport Tjänstehund
Inget att rapportera.

§37

Grus/Gräsplan
Marie redogjorde för nytt förslag ang. planen. Förslaget går ut på att endast halva
planen, den delen som är närmast containrarna, ska göras till gräsplan och den andra
halvan ska vara parkering. Infart till den parkeringen ska ske utanför befintliga
staketet som ska öppnas upp för att komma in med bilar det hållet.
Detta förslag mottogs positivt och mötet beslutade att vi ska fortsätta arbeta på
detta.

§38

Uthyrning
19/10 är del av klubbstugan uthyrd till Welch Corgiklubben.

§39

Övriga frågor
Förfrågan ang. klubbkläder. Det har varit problem med loggor men det är ok nu.
Förslag att ta bort de öppna soptunnorna då de även används till bajstunnor. Fåglar
plockar upp både skräp och bajspåsar. Endast ha tunnor med lock.
Kristina Schölin föreslog att vi skulle ha "Lämna och få" med hundgrejor.
Kristina ordnar något där grejerna kan förvaras.
Fråga ang. tävlingsbarometer. Gunilla Haag tar detta med till tävlingssektorn för att
se om man kan ordna någon typ av barometer.

§40

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