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Medlemsmötesprotokoll 2017-05-15
Närvarande:
25 st. medlemmar + styrelse

§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Val av justerare
Anita Solin och Jeanette Björklund.

§3

Fastställande av dagordning
Godkändes.

§4

Föregående protokoll
Godkändes.

§5

Skrivelser
A, Skrivelser inkommande
• SBK 100 årsjubileum 2018.
B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

§6

Rapporter
A, Ekonomiska rapporter
Tillgängliga medel just nu ca. 113 000 kr.
B, Sektor
AgilitySektorn
Ingen rapport.
TävlingsSektorn
Tävlingar 20/5 samt 6/6.
HundUtbildningsSektorn
Flera kurser i gång med Nina som instruktör, Maria Hurtig Sparr håller en
spårkurs.
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RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen aktivitet just nu, alla platser i sektorn vakanta.
Finns någon intresserad får man gärna höra av sig till någon i styrelsen.
Distriktet har fått namnen på våra utbildade MH figuranter, och distriktet vet
också att vår MH bana finns till förfogande.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Inoff. utställning i Rättvik i sommar.
TjänstehundsSektorn
Nya ekipage under utbildning är Linda Jonsson med Frank samt Jessica Stens
med sin korthårscollie.
DraghundsSektorn
Ingen rapport.
Vi önskar besök och information under en måndagsträning.
RallylydnadsSektorn
Kvällstävling 31/5.
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Paviljongen öppen för alla medlemmar, olåst och bara att gå in.
Kiosken
Ingen rapport.
Gläfset
Kommer framöver endast att ges ut digitalt. De medlemmar som vill ha den
skickad till sig med posten hör av sig till undertecknad.
Hemsidan
Ingen rapport.
Distriktet
Våra medlemmar Nina Christoffersson är ny ordförande och Micke Brandfors ny
vice ordförande.
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§7

Övriga frågor
Måndagsträningarna
Från och med nu kostar det 20 kr att vara med på de ledarledda gruppmomenten
på måndagsträningarna.
Newbody
Klubben säljer Newbody, än finns chans att handla ytterligare ett par dagar.
Dalhalla/Mörksuggejakten
Vi behöver alla medlemmars hjälp med jobb på Dalhalla och cykelloppet
Mörksuggejakten. Bra sätt att dra in pengar till klubbkassan.
Mötet uppdrar till styrelsen
* Styrelsens telefonnummer önskas på anslagstavlan, Anna T fixar en sådan
lista.
* Att det skall finnas tillgängligt för varje medlem en enkel förklaring vad man som
medlem kan hjälpa till med, vad det innebär att tex. hjälpa till i köket, jobba på en
tävling mm. och på så vis tjäna in poäng i Poängjakten.

§8

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Nästa medlemsmöte
Under hösten, datum och tid anslås på hemsida och Facebook.
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Vid protokollet

Anna Thunell, Sekreterare

Marie-Louise Caris, Ordförande

Justeras

Justeras

Anita Solin

Jeanette Björklund

