HŠggeberg

Mötesprotokoll Medlemsmöte
onsdagen den 14 Juni 2017 kl. 19.00
Häggeberg
Antal Närvarande: 32 medlemmar.

§17:64 Mötets öppnande.
Mikael Ström hälsar välkomna och öppnar mötet.

§17:65 Fastställande av röstlängd
Fastställs vid behov

§17:66 Val av mötesordförande
Mikael Ström väljs.
§17:67 Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet.
Styrelsen anmäler Kent Emilsson som sekreterare.
§17:68 Val av justerare tillika rösträknare
Inger Söderqvist och Sanna Lejegren väljs till justerare.
§17:69 Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst
Mötet finner att det har det blivit.
§17:070 Fastställande av dagordning
Styrelsens förslag till dagordning fastställs.

§17:071 Rapport från sektorer och andra halvårets aktiviteter.
a. HUS
Man delar numera upp arbetet mellan sektormedlemmarna. Instruktörerna lägger
själva upp sina kurser. Klubben har fått tre nya Allmänlydnadsinstruktörer under
våren, Linda Sunesson, Alexandra Svebeck och Sanna Lejegren. En har hållit sin
examinationskurs och två till kommer att hållas i höst. Viktigt att vi håller 30 –
40 kurser per år. HUS vill gärna ha förslag på föreläsningar. Styrelse vill bli
inbjudna till nästa möte med sektorn, 26 juni, 19.00.
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Sommarlägret är nästa fullbokat men det finns några platser kvar. Önskemål från de
som håller i lägret att få in förslag på föreläsare till lägret.

b. RUS
Allt har flutit på bra under våren. Deltagarna har varit väldigt nöjda.
5 MH och 1 MT är planerade till hösten. 2018 års datum är inplanerade. 10 tillfälle
kommer det att bli.
c. Tävling
Tävlingarna har fungerat bra. Dock har det varit många avhopp så mindre deltagare än
förväntat. Klubbmästerskap kommer att hållas i höst. Bruks i appelklass, lydnad i
startklass och klass 1.
2 nya tävlingssekreterare, Helena Engkvist, Elisabeth Du Rietz och
Tävlingsledarutbildning pågår och kommer att avslutas i september, Inge Svensson,
Gustaf Levinsson och Henrik Engström.
Rallylydnad har arrangerat en dubbel fortsättning i mästarklass under våren.
Rallylydnad kommer eventuellt starta en lagtävling liknande Augustikannan.
d. Agility
Har examinerat två tävlingsledare under våren Jeanette Helgeroth och Felicia
Andersson.
Anna Norén och Saffran Möller kommer att examineras under hösten.
Kommer att arrangera DM i höst.
Avslutat vårens kurser, 3st. Två kurser minst är planerade till hösten.
11 november kommer en officiell tävling att arrangeras i Kinnaredshallen,
Ulricehamn.
Fixardag planeras hållas i höst.

e. Drag
I dag har vi ingen eldsjäl men det finns tankar på att arrangera en ”pay n’ run”
aktivitet under hösten.
f.

Utställning

En brukshundutställning har arrangerats, ca 80 deltagare.
Intresserade av att vara med att driva sektorn och bilda en grupp är välkomna att höra
av sig till styrelsen. Utställning är viktigt och ger klubben god publicitet.

HŠggeberg

g.

Underhåll

Vi har haft en allmän fixardag den 6/5. Det blev väldigt mycket gjort, bl.a. annat
rensades det bort massa grejor som inte använts. Blev en full container. Tanken att
denna aktivitet kommer att hållas minst en gång per år.
Belysning har satts upp vid inhägnaden och agilityplan.
Det kommer att investeras i en ny åkgräsklippare inom kort. Investeringen är inte
budgeterad. Den är dock nödvändig. Den gamla kommer att säljas via Blocket.

h.

PR/WEB

Vi har sedan ett år en ny hemsida. Tänk på att alla officiella aktiviteter måste komma
ut på hemsidan också inte bara facebook! Alla sektorer har inloggning och bokar i
kalendern. Annika kommer över tid att lägga ut bokningar i kalendern. Obs gäller ej
sektorerna.
i.

Ungdom

Är just nu ganska vilande. Det kommer inte att arrangeras något sommarläger.
Har inte heller hållits någon kurs. Viktigt att vi hittar nya krafter att hjälpa till med
denna sektor.

§17:072 Styrelsen informerar om aktualiteter.
a. Personal: Annika har semester v28 – 31.
b. Övrig anvisad personal: Feriepraktikant 19/6 – 9/7, Mattias Erixsson.
c. SM i lydnad och rallylydnad 2017: En första summering har gjorts. Fanns
en del som kunde varit bättre men det har inte märkts utåt. Deltagarna har
varit väldigt nöjda med hur de har bemötts. Varit en del resultatstrul som
mycket beror på det centrala systemen. Det har bl.a. varit svårt att få
resultat via medierna. Området har fått mycket beröm och fungerade
mycket bra. Lärdomar har dokumenterats bl.a. att kärntruppen varit för
liten. Som förening har vi gjort ett fantastiskt arbete! Alla har varit lyriska
över hur arrangemanget har genomförts.
”Vi har inte bara trevligt här på klubben utan vi har förbaskat roligt
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tillsammans” Arrangemanget kommer att generera en vinst till föreningen.
Klubben fick som grädde på moset en Svensk Mästare i Rallylydnad,
Annika Magnusson.
d. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut vi följer budget hittills, vi ligger ungefär som planerat.

§17:073 Prisutdelning.
a. Utdelning av Förtjänsttecken. Silver till Carina Gälldin, brons till Sanna
Lejegren och Henrik Engström.
§17:074 Övrigt
Vi gratulerar Ann-Greth Gustavsson som kvalat in till SM i patrullhund.
7/9 kommer en informationskväll att hållas av Mikael Rosell och Lina Dahlström.
Hundens dag arrangeras 9/9 på Strandängen och klubben kommer att visa upp olika
aktiviteter.
Vi önskar också Jeanette Helgeroth lycka till då hon skall tävla SM i Agility.
Valberedningen är nu komplett, Lasse Sjöstedt kommer att fylla den sista platsen.
19/8 kommer det att hållas en fest för alla som hjälpt till att genomföra SM-tävlingar.
Caroline Nilsson planerar att hålla en inofficiell tävling i nose work, planerad 13/8.

§17:075 Mötet avslutas
Mikael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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