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Sydöstra Skånes Brukshundklubb
Medlemsmöte 2011-11-14
25 medlemmar deltog i mötet.
Mötets öppnande
Ordföranden Margareta öppnade mötet och hälsade alla mycket välkomna.
Mötets stadgeenliga utlysning
Kallelsen till mötet godkändes.
Förslag till dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
Val av justerare
Malin Olofsson och Agneta, Agge, Persson valdes till att jämte ordföranden justera
protokollet.
Rapporter från sektorerna:
Ekonomi
Pengar på banken
Årets resultat (så här långt)
Tävling
+36 000
Utgifter
-15 000
MH

90 000 kr
26 000 kr
21 000 kr

Utgifter

+20 000
- 7 000

13 000 kr

Utgifter

+130 000
-30 000

100 000 kr

Utbildning

Medlemsavgifter

28 000 kr

Andra utgifter:
El och renhållning
Fastigheten
Data
Porto
Försäkringar
Milersättning

32 000 kr
40 000 kr
23 000 kr
3 000 kr
8 000 kr
37 000 kr

Tävling
Årets sista tävling hölls den 2 oktober.

(netto)
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MH
Claes har avsagt sig uppdraget som sammankallande i MH-sektorn.
För 2012 planeras samma omfattning av verksamheten som i år.
Ett valptest har tagits fram centralt. Testet är tänkt för valpar i 7-8 veckors ålder. Utbildning
kommer för dem som ska hålla i testerna.

Frivillig
13 hundar har blivit certade varav 6 kommer från klubben. Tre hundar är s k
ersättningshundar. Tre hundar ska ha funktionskontroll.
Utbildning
Under året har följande kurser hållits
5 Valpkurser
6 Allmänlydnadskurser
1 Lydnadskurs
3 Tävlingslydnadskurser
2 Agilitykurser
5 Rallylydnadskurser
3 Klickerkurser
1 Bevakningskurs
1 Spårkurs
1 Appellkurs
Sammanlagt har 28 kurser startat. Två av dessa, appellkursen och en klickerkurs går en bit
in på nyåret. Lydnadskursen är ny för i år. Den är inriktad på momentinlärning som
förberedelse till tävlingslydnadskursen. Likaså är appellkursen ny. Den syftar till att träna
bruks lydnad och specialmomenten till tävling i appellklassen. Sammanlagt har kurserna haft
upp emot 200 deltagare. Ett jättestort tack till alla våra duktiga instruktörer som ställt upp och
genomfört alla kurserna.
Agility
Agilitysektorn planerar att genomföra en tävling under nästa år.
Rallylydnad
KM för 2011 kommer att genomföras till våren. Från årsskiftet kommer det att finnas en
barometer också för rallylydnaden. Sektorn planerar att genomföra tävlingar i alla klasserna,
nybörjar-, fortsättnings-, avancerad - och mästarklass. Man planerar också för ett
träningsläger över en helg. Sektorn behöver fler som vill hjälpa till – framför allt vid
tävlingarna.
Synpunkter på normalstadgar
SBK:s kongress antog 2008 nya grundstadgar för hela brukshundklubben. Stadgan har nu
gällt några år. Nu vill SBK ha klubbarnas synpunkter på stadgan. Stadgegruppen har också
skickat med några specifika frågeställningar som gruppen vill ha synpunkter på.
Karenstid för rösträtt: Det har framförts förslag på att en karenstid för nya medlemmars
rösträtt ska införas. Det skulle innebära att en ny medlem inte skulle ha rösträtt på
medlemsmöten under t ex de första 30 dagarna från det att medlemskap lösts i den aktuella
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klubben.
Medlemsmötet ansåg att någon karenstid inte ska införas.
Krav på medlemskap för revisorer: Ska kravet på medlemskap för revisorer tas bort?
Medlemsmötet tillstyrker förslaget om att ta bort kravet på medlemskap för revisorer.
Regionstillhörighet inom rasklubbar med två nivåer: I dag placeras en medlem i en rasklubb
(med två nivåer, dvs de rasklubbar som har fullmäktigesystem) automatiskt i rasklubbsregion
efter postadress. Ett alternativ är att medlemmen själv ska få välja vilken region man ska
tillhöra.
Medlemsmötet tillstyrker förslaget om att medlemmen själv ska få välja vilken region som
hon/han ska tillhöra.
Ny, begagnad, traktor
Klubbens nuvarande traktor för gräsklippningen är utsliten. Det är därför aktuellt med att
köpa en ny, begagnad, traktor. Styrelsen har ansökt om investeringsbidrag från Sjöbo
kommun. Dessutom avser styrelsen att söka bidrag till köpet från Sparbanksstiftelsen.
Medlemsmötet gav styrelsen rätt att köpa en begagnad traktor på lämpligt sätt upp till
50 000 kr.
Mullvadsfällor
Oliver informerade om att de mullvadsfällor som satts ut på appellplanen hade blivit stulna igen.
Mötets avslutande
Ordföranden tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet

……………………………………
Torsten Ericsson

Justeras

…………………………………. ……………………………….. …………………………………
Margareta Wertsberg
Malin Olofsson
Agneta (Agge) Persson

