Solna-Sundbybergs Brukshundklubb

Protokoll vårmöte/ medlemsmöte
Klubbstugan Solna Sundbybergs BK tisdag 13 juni 2017 kl. 19.00
§1

Mötets öppnande.
Ordförande Agneta Lundström hälsar alla välkomna

§2

Fastställande av röstlängd.
22 medlemmar deltog vid mötet

§3

Val av mötesordförande.
Till mötesordförande utses Agneta Lundström

§4

Val av mötessekreterare.
Till mötessekreterare utses Ylva Lidblom

§5

Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordförande ska justera protokollet.
Till justerare utses Malin Bergh och Karin Larsson

§6

Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer
enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
Ingen omröstning kommer att ske under mötet

§7

Fråga om vårmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
Ja, utlysningen har skett via e-post den 9 juni samt genom skriftlig
information i klubbstugan

§8

Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställs

§9

Ekonomi
Kassör Eva Sundin meddelar att klubbens ekonomi är i balans på
sparkontot finns 57 000kr och på plusgirot finns 54 000kr
§ 10

Rapporter från sektorer, kommitté och arbetsgrupper.
HUS, TÄS, RUS, TJHS, Rally, AGIS, IPO/BSL, PUK.

HUS: Flera kurser har genomförts under våren med totalt ca 60 deltagare. Klubben
har fått flera nya instruktörer och kommer framöver att kunna erbjuda kurser i Nose
work och rallylydnad.
TÄS: Genomförda aktiviteter:
Tävlig i apellspår
Lydnadstävlig enligt nya regelverket
Träningstävlig med full klass bruks och lydnad
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Solna-Sundbybergs Brukshundklubb
Inmätning för brukshundar har erbjudits
Under perioden 21 mars tom 7 juni har skotträning och träningstävling i lydnad
genomförts alla onsdagskvällar.
Planerade aktiviteter:
16 augusti startar träningstävlingarna på onsdagskvällarna i gen.
9 september planeras en träningstävling
RUS: Sektionen har vilat en tid ett MH planeras till hösten
TJHS: Två ekipage från klubben deltog vid distriktsmästerskapen
Rally: Klubben har fått en ny instruktör. Planer på tävling under nästa år
AGIS: Ingen sitter i sektionen men mycket aktivitet pågår både kursverksamhet och
tävlande ekipage.
IPO/BSL: Eventuellt kommer en kurs till hösten
PUK: Ny gräsklippare är köpt. Till de medlemmar och de grupper som använder
planerna kommer en vädjan om att ta ansvar för planen och se till att det är ordning
och att gräset klipps. Be någon som kan klippa att göra det om man inte kan själv
Planerat gräsklipparkurs kommer
§ 11
Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.
En funktionärsfest planeras till hösten
Alla dyra föremål kommer att DNA- märkas och en inventarieförteckning kommer att
upprättas för att öka möjligheterna att få tillbaka föremål i händelse av stöld.
§ 12

Övriga frågor för diskussion.

Vägen En medlem har fått kontakt med beslutsfattare i Solna som kan vara
intresserade av att komma och titta på vägen. Någon eller några från styrelsen kan
ställa upp och ha ett möte med dessa.
Elen Det är mycket mörkt krig stugan kvällstid trots att lamporna bytts nyligen. Elen
behöver ses över.
Lås till huset- tidigare beslut om att inte byta låsen står fast.
Försäkringspengar efter inbrottet- klubben har fått en mindre summa pengar från
försäkringsbolaget och kommer på grund av detta att begära ett möte med
försäkringsbolaget.
Gömsle för platsliggning
Diskussion kring behov och möjligheter för att bygga ett gömsle för platsliggning vid
tävling. Det krävs bygglov för en fast anordning därför får vi arbeta på en mer flyttbar
lösning som kan tas fram enbart då den behövs.
§ 13
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Mötets avslutande.
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