HÄSSLEHOLMS BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll Medlemsmöte 2022-05-25
Plats: Klubbstugan
Tid: 19.00
Närvarande: 39 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 Malin Kaad och Martina Kaad.

§27

Dagordningen
Godkändes

§28

Ekonomisk rapport
Tillgångarna för dagen är 545.558 kr.
Klubbkonto
87.025 kr
Tävling
5.669 kr
Investeringskonto
450.000 kr
Kassa
2.864 kr
Pengarna från vårens kurser har vi ännu inte fått in från Studiefrämjandet.
Redovisning från SBK avs. medlemsavgifter har vi inte heller fått.

§29

Styrelsens information
Marie informerade om våra möten med politiker och tjänstemän från kommunen.
Redogjorde också på förslag om att dra om infarten till oss för att slippa ”trängas” med
fotbollsfolket.
Vi har inte fått några besked från kommunen.
Kerstin Lundquist har avgått som utbildningsledare. Finns ingen ersättare i nuläget.
Marie påtalade vikten av att samtliga träningsgrupper rapporterar sina
träningstillfällen till Studiefrämjandet då det ger mycket pengar till klubben.
Meddelades att den stora agilitytävlingen är inställd. Tyvärr får vi betala en
administrationsavgift på 2.000 kr eftersom tävlingen redan är utlyst.
Marie informerade om att meningen med månadstävlingarna och skotträningen är
att alla som deltar måste hjälpa till.
Sara Kellerman har meddelat att hon slutar med städningen. Förslag att vi i första hand
ska hjälpas åt med städningen. Beslutades att följande träningsgrupper ska ta hand om
städningen: Rallygruppen, Lydnadsgruppen, Sökgruppen, Specialsöksgruppen,
Rapporthundsgruppen, IGP-gruppen, Lydnadsgruppen II, Spårhundsgruppen.
Schema kommer att sättas upp på anslagstavlan och även checklista om vad som ska
göras.
Marie påtalade vikten av att allt material ska flyttas efter användande så att man
enkelt kan komma åt att klippa gräsmattan.

Vårens träningsfrukost samlade 25 st. Träningsfrukost till hösten är bestämt till den
11/9 och 16/10. Annette Kristensson och Cajsa Gustafsson håller i dessa.
Information ska sättas upp på anslagstavlan och i glasskåpet ute.
Information från Distriktsmötet. SBK har beslutat att behålla nuvarande medlemsavgift
på 400 kr 2023, 2024 och 2025.
Slutligen framhöll Marie vikten av Gunnel Ljunggren som varje vecka går sin
”hundrunda”.
Tord Hansson redogjorde för framtida utveckling av vår organisation. Han kommer att
tillsammans med några av våra medlemmar fortsätta med detta under hösten.
§30

Verksamhetsplanen
Inget aktuellt.

§31

Rapport från Tävlingskommittén
Tommy Nielsen meddelade att vi haft sök och rapporttävlingar under våren och
kommer att ha det under hösten också samt appell alla grupper.
Problem med tävlingsledare. Bara Tommy som är tävlingsledare i klubben.
Vera Björk avgår ut tävlingskommittén och bör helst ersättas med någon annan från
agility.
Tommy Nielsen och Anna-Karin Bengtsson är kvalificerade till SM som går i Leksand.

§32

Rapport från Rasutvecklingskommittén - RUK
Bodil Arvidsson meddelade att domarna är klara till utställningen den 18 september.

§33

Rapport från Hundägarutbildningskommittén - HUK
Vårens kurser är avslutade.

§34

Rapport stuga och tomt
Samtliga bänkar har renoverats med nya brädor.

§35

Rapport kök och servering
Ständigt problem med inhandling m.m.

§36

Rapport Tjänstehund
Urban Antonsson rapporterade ang. utbildning av tjänstehundar. Hässleholm och
Tollarp håller i utbildningen med f.n. 10 ekipage från hela Skåne. Beräknad vara klara i
oktober.

§37

Uthyrning
Hovawartklubben ska hyra stuga och planer för utställning och tävling den 9-10 juli.
Borzoiringen ska hyra ”nya” gräsplanen och ”nya” parkeringen den 17 juli.

§38

Valberedningen
Valberedningen informerade om nya regler för hur de jobbar. Nu kan man nominera
personer hela året till kommande årsmöte. Finns nomineringar ska styrelsen
informeras om dessa. Nomineringarna ska vara klara senast den 15 december året
innan årsmötet. Syftet med detta sätt att jobba är att undvika ”kupper”.

§39

Övriga frågor
Annette Kristensson föreslog att vi skulle hålla sommarfest. Annette tog på sig att
ordna detta.
Fråga om att ha instruktörsträff. Cajsa och Anne kallar till möte.

§40

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

Vid protokollet:

Anne Ljung
Sekreterare

Marie Andersson
Ordförande

Justeras:

Malin Kaad

Martina Kaad

