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Medlemsmötesprotokoll 2017-10-02
Närvarande:
15 st. medlemmar + styrelse
§1
§2
§3
§4

§5

Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat.
Val av sekreterare och justerare för mötet
Hanna Norin sekreterare och Anita Solin justerar.
Fastställande av dagordning
Godkändes.

Föregående protokoll
Godkändes.
Kvarstår att fixa, telefonlista styrelsen anslås på klubben.
Skrivelser

A, Skrivelser inkommande
 Info om skyddsansvariga sätts upp anslagstavlan på klubben.

§6

B, Skrivelser utgående
Inget att rapportera.

Rapporter

A, Ekonomiska rapporter
Drygt 40 000 kr in till klubben för Newbody, Dalhalla och Mörksuggejakten samt
föreningsbidrag.
Just nu + resultat 48 000 kr, se bilaga ekonomi.
B, Sektor
AgilitySektorn
Tävling i Mockfjärds ridhus arrangeras tillsammans med GFBK 28-29/10.
Stort behov av funktionärer på planen, planerar att köpa in hjälp om inga ideella
krafter finns att få tag på. Nina frågar elever på gymnasiet om dom kan hjälpa till.
Troligtvis tar Gagnefs Ridklubb hand om försäljningen i kiosk och kök.
Vi diskuterade detta, synd att missa inkomst när chansen finns tycker mötet…
Men när datumet krockar med vår lydnadstävling så blir kanske ändå åtagandet
för stort. Åsikterna gick isär hos mötesdeltagarna och vi får planera bättre till
nästa stortävling helt enkelt.
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Sektorn har även haft en mycket lyckad kurshelg för Maria Alexandersson
tillsammans med MBK.
TävlingsSektorn
2-dagars lydnadstävling i körhallen i Rättvik 28-19/10.
Behövs funktionärer även till dessa tävlingsdagar, speciellt tävlingsledare som
och kan kommendera dom nya programmen, men det verkar lösa sig.
Brukstävlingarna i spår och sök 2-3/9 blev väldigt lyckade.
Maria Hurtig Sparr och Marie-Louise Caris ska gå utbildning till tävlingsledare
under vintern.
HundUtbildningsSektorn
Kurser rullar på, önskvärt med fler instruktörer. Nina, vår avtalsinstruktör kör på
som vanligt. Det nya anmälningssystemet fungerar inte fullt ut, men vi ger det lite
tid och tror det blir bättre på sikt.
Nina ska besöka Stiernhööks gymnasiet och titta på en lokal som hundeleverna
ska få använda i vinter. I och med att eleverna får praktisera med henne så får vi
använda den lokalen till våra kurser.
RasUtvecklingsSektorn – mental
Ingen aktivitet just nu.
RasUtvecklingsSektorn – utställning
Planerar för officiell utställning 11-12/11 i Insjöns ridhus tillsammans med GFBK.
Vi har hand om kiosk/kök då, så där behövs det funktionärer.
TjänstehundsSektorn
Carolin och Mikaela har deltagit i den stora övningen Aurora på Gotland.
DraghundsSektorn
SM i Barmarksdrag 20-22/10, där har vi några deltagare på gång.
RallylydnadsSektorn
Har arrangerat DM den 30/9 med 62 starter. I denna tävling utsågs även
klubbmästare bland de ekipage som representerade vår klubb, klubbmästaren
avslöjas på årsmötet. Stefan Hedell med Kippis tog bronset i DM, Stort Grattis!
C, Övriga rapporter
Plan & Stuga
Peter kommer att utlysa en arbetsdag där vi färdigställer staketet runt
agilityplanen. Stolpar är uppsatta, finmaskigt nät och överliggare skall köpas in.
Det har kommit lite jordmassor men vi behöver mycket mer att fylla ut med.
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Veckolistan har som vanligt fungerat fint men behöver fyllas på med namn
framöver.
Kiosken
Vi har numera 3 kioskvärdinnor som fixar med fikat under måndagsträningarna,
det fungerar strålande.
Gläfset
Ett nyhetsbrev har mailats ut till alla medlemmar där medlemsmötet
annonserades.
Hemsidan
Micke uppdaterar löpande och har snyggat till hemsidan. Viktigt att alla skickar in
material så den hålls aktuell!
Distriktet
Söker en ansvarig från varje klubb som vill vara med och planera ett gemensamt
100-årsfirande för SBK under 2018.
Ingen på mötet ville ta på sig uppdraget, så vi letar vidare.
§7

Övriga frågor
Inomhusträning i vinter
Styrelsen frågar medlemmarna hur dom göra? Förra året hyrde vi Leksands
ridhus för ändamålet och det var väldigt fint och bra. Men intresset var väldigt lågt
så därför gick vi rejält back. Mötet tycker att vi ska undersöka billigare alternativ.
Förslag Stienhöksgymnasiets hundhall, bara ridhus för agilityn alternativt för alla
men hyra färre timmar. Vi undersöker olika alternativ.
Förslag gavs också att sanda vår utomhusplan vid för halt underlag.
Behov av skrivare
Vår stora dyra skrivare som vi har leasat är nu återlämnad. Nina och Anita
tillsattes för uppdraget att undersöka vårt behov av skrivare/kopiator och lämna
förslag till styrelsen.

Fotoväggen
Det visar sig svårt att få till bra datum för fotografering av ekipagen. Camilla
Hallgren fick i uppdrag av mötet att assistera Jessica Holmström med
fotografering. Vi beslöt att alla foton skall tas mot klubbstugans gråa vägg, gaveln
mot lydnadsplanen, för ett enhetligt intryck. Alla aktiva ekipage i alla våra grenar
får vara med.
Poängjakten
Styrelsen vill ha förslag på bonusar i årets poängjakt, följande kom fram på
mötet; presentkort på Bowlingen, Dalecarlia Spa-hotell, Gårdscafét i Leksand,
Köpmannaföreningen, Granngården eller ridhuskort.
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Medlemskap ungdomar
Nina undersöker om det finns något annat alternativ för våra ungdomar i stället för att
ha medlemskap i Sveriges Hundungdom. Finns det andra bra lösningar på detta…?

§8

Mötets avslutning
Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Nästa medlemsmöte är årsmötet.

Vid protokollet

Hanna Norin, Sekreterare

Justeras
Anita Solin

Marie-Louise Caris, Ordförande

