Medlemsmöte Sjöbo Brukshundklubb 2018-08-19
Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam
1. Fastställande av röstlängden
Röstlängden fastställes. 21 medlemmar närvarande.

2. Val av mötesordförande
Lena Ytterberg väljs till ordförande.

3. Lokalklubbstyrelsens anmälan av protokollförare
Sara Eronn väljs till protokollförare.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med
mötesordföranden ska justera protokollet
Lena Mårtensson och Jan Mårtensson väljs till justerare.

5. Beslut om närvaro och yttranderätt förutom av personer enlig 7 §
moment 2
Enbart medlemmar närvarande.

6. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställes, med tillägget att ”event i samband med filmvisning” läggs till
som p. 10.

8. Fråga om beslut av renovering av fönster och dörrar
Efter att frågan om det på lång sikt är bättre att byta ut de äldre fönstren till
underhållsfria fönster uppkommit hänskjuts frågan till styrelsen för beredning. Styrelsen
ska utreda kostnaden för att byta fönster och sedan åter ta upp frågan på
nästkommande medlemsmöte.

9. Redogörelse från, samt möjlighet till frågor till, grupperna
Utbildning: Två allmänlydnadskurser är igång och det ska starta en valpkurs och en kurs
i nosework/specialsök den 21 augusti 2018. En av medlemmarna anmälda intresse för
att utbilda sig till instruktör.
Tävling: Klubben har tävling i elitklass spår den 1-2 september 2018. 19 anmälda.
Mark: Klubben är i ständigt behov av mer mark till sin verksamhet.
Stug: Stuggruppen behöver en sammankallande.
Läger: Årets läger blev trots den extrema värmen mycket lyckat. Lägergruppen är i
behov av fler medlemmar och kommer att behöva en ny sammankallande.
IT: Behov finns av mer hjälp i gruppen. Personen behöver ha ett dataintresse.
Agility: Agilityverksamheten har tagits upp på klubben igen genom kurser.
Nosework: En ny träningsgrupp ska bildas. Krav för att vara med att man har godkänt
doftprov. Klubben har anordnat doftprov och kurs. Planer finns för tävling.
Rally: Finns en aktiv träningsgrupp. Planer finns för tävling och KM.
Utställning: Drygt 200 anmälda till utställningen i september. Fler funktionärer behövs.
Kök: Det finns alltid behov av fler som vill hjälpa till i köket under evenemang,
exempelvis nu till utställningen.
Frivillig: Sammankallande går kontrollantutbildning och håller i pågående
patrullhundskurs.
Mental: Klubben har anordnat MH. Jessica (medlem) har utbildat sig till beskrivare. Det
finns behov av fler figuranter och utbildning för figuranter kommer att finnas i samarbete
med andra klubbar.

Tävlingsförare: Månadstävlingen i augusti blev inställd p g a domarbrist. KM i bruks
inställt. Lydnadstävling i oktober som även kommer vara KM.

10. Event i samband med filmvisning
Förfrågan till klubben har kommit in om intresse finns att ha en uppvisning utanför Flora i
samband med visningen av filmen Alpha den 21 september 2018. Intresse finns från ett
antal medlemmar att medverka. Om intresse finns ska man höra av sig till Jan
Mårtensson.

11. Övrigt
Det antecknas att klubben har fått nya soptunnor.
Fråga om städning av klubbstugan: Ännu finns ingen lösning. Det har diskuterats om det
går att leja ut städningen och att eventuellt få kostnaden som en del i driftsbidrag från
kommunen.

12. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse.

Lena Ytterberg, ordföranden

Jan Mårtensson, justerare
justerare

Sara Eronn, protokollförare

Lena Mårtensson,

