HŠggeberg

Mötesprotokoll Medlemsmöte
onsdagen den 6 december 2017 kl. 19.00
Häggeberg
Antal Närvarande: 49 medlemmar.

§17:109 Mötets öppnande.
Mikael Ström hälsar välkomna och öppnar mötet.
§17:110 Fastställande av röstlängd.
Fastställs vid behov
§17:111 Val av mötesordförande.
Mikael Ström väljs.
§17:112 Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet.
Styrelsen anmäler Kent Emilsson som sekreterare.
§17:113 Val av justerare tillika rösträknare.
Inger Söderqvist och Ulla Görl Appelkvist väljs till justerare.
§17:114 Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet finner att så har skett.
§17:115 Fastställande av dagordning.
Styrelsens förslag till dagordning fastställs.
§17:116 Rapport från sektorer och andra halvårets aktiviteter.
a. HUS
Hus har arrangerat många kurser i år, lite över 40.
Tagit in en ny avtalsinstruktör, Ditte Andersson.
Ett antal föreläsningar har hållits och nya funktionärer utbildats.
Hus informerade också om ett antal nya föreläsningar som kommer.
Nya instruktörer kommer att utbildas till våren.
Medlemmar uppmanas att inkomma med önskemål gällande kurser.
Positivt att det startats upp instruktörsledd måndagsträning för ekipage med lydnad
som inriktning.
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b. RUS
Sektorn har arrangerat fem mentalbeskrivningar, MH och ett Mentaltest, MT under
hösten. Samtliga MH bokades av uppfödare.
Intresserade personer som skulle vilja hjälpa till som figuranter mm efterlyses.
c. Tävling
SM i lydnad och Rallylydnad arrangerades i våras. Dessutom har det arrangerats ett
antal tävlingar inkl. KM.
Dessvärre blev man tvungen att ställa in KM i bruks pga. får få anmälningar.
Frågan lyfts gällande vad det beror på och vad man kan göra för att ändra på detta.
Två tävlingsledare i bruks och 2 tävlingssekreterare har utbildats. Dessutom har
klubben fått en ny domare.
2018 års tävlingar finns sedan i somras inlagda på SBK Tävling
d. Agility
Har arrangerat 2 kurser under hösten. Ett antal tema-kvällar har hållits som är en ny
satsning.
DM arrangerades i augusti. En stor tävling, ca 450 starter, arrangerades i en
inomhushall i Ulricehamn.
KM har också hållits i höst.
Sektorn föreslår att flytta KM till våren i stället för hösten. Öppen fråga att
tillsammans med Tävlingssektorn fundera över.
Sektorn planerar att hålla 3 tävlingar 2018. Man upplever att det är svårt att planera in
datum för tävlingar då det är svårt att veta övriga tävlingar och bokningar.
3 tävlingsledare har examinerats i höst.
e. Drag
En av våra medlemmar vann SM-guld i barmarksdrag.
I övrigt är sektorn vilande.
f. Utställning
En brukshundutställning kommer att arrangeras 2018.
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.
g.

Underhåll

Vi har haft en fixardag i höst där det blev en hel del fixat. Planeras att återkomma
2018 där ytterligare brister kan åtgärdas.
Klubben har investerat i en ny åkgräsklippare.
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Ny belysning har satts upp. Vägar underhålls löpande.
Belysning i klubbstugan behöver bytas, offerter är på gång.
Fråga lyft gällande uppfräschning av köket. Det finns med i planeringen men om det
blir 2018 eller 2019 är inte beslutat.
h.

PR/WEB

SM-arrangemanget uppmärksammades mycket i media.
Henrik Josefsson kommer att ansvara för vår hemsida.
Tänk på att all information, kurser mm i första hand skall läggas in på hemsidan då
inte alla har tillgång till facebook.
i.

Ungdom

Är just nu ganska vilande. Det har inte arrangerats något sommarläger i år.
Svensk Hundungdom kommer att jobba för att bli mer aktiva på lokalklubbarna.
Förhoppningen är att vi skall få igång ungdomsverksamheten hos oss igen.
Förslag lyftes att informera mer om vår verksamhet på bla. högskolan.
§17:117 Styrelsen informerar om aktualiteter.
a. Förslag lyft att ta en frivillig träningsavgift, minst 20 kronor, från medlemmar i
andra klubbar som tränar på vår anläggning.
b. Nytt sponsoravtal tecknat med Rilo. Nytt är att vi knyter VOM till avtalet också.
Innebär att alla kursdeltagare får VOM-korv eller kupong på rabatt hos Rilo. Avtalet
kommer att skickas ut till sektorerna.
c. Klubbens vaktmästare Annika är ledig i mellandagarna och hunddagiset är stängt
varför klubbhuset kommer att vara låst.
d. Valberedning informerar om läget med arbetet med förslag till styrelse 2018. En hel
del arbete återstår då ett antal styrelsemedlemmar kommer att lämna.
Valberedningen tar tacksamt emot förslag. I mars 2018 kommer en utbildning att
hållas i styrelsearbete.
e. Styrelsen efterfrågar förslag på ”årets Häggebergare” i klubben.
f. Styrelsen har tagit emot 2 motioner från Annelie Damberg som kommer att skickas
till distriktet fvb till SBK centralt. Motionerna kommer att sättas upp i klubbstugan.
g. Klubbens årsmöte hålls den 17 februari kl 13 00 på Häggeberg. Årsmötet skall vara
utlyst senast 31 december och årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga senast den
17 januari 2018.
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§17:117 Kassarapport
Ekonomin ser bra ut. Resultatet sattes i 2017-års budget till -75.000:-. Dock kommer
årets resultat att bli positivt.
§17:118 Övriga frågor
Frågan lyfts om hur vi skall uppmärksamma klubbens 70-års jubileum 2018.
Styrelsen tar med sig frågan till behandling.
VM i Agility kommer att arrangeras i Kristianstad 2018.
SBK har 100-års jubileum 2018.
Frågan lyfts om önskemål av en inomhushall för träning under vinterhalvåret.
Styrelsen kommer att behandla frågan på nästa styrelsemöte.
Frågan lyfts om varför det inte finns någon underhållssektor i klubben.
Styrelsen vill gärna ha in förslag från medlemmarna om frivilliga till en sådan
sektor.
§17:119 Mötet avslutas
Mikael tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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