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Mötesprotokoll Medlemsmöte
tisdagen den 21 november 2019 kl. 19.00
Häggeberg
Antal närvarande: ett 30-tal medlemmar.

1. Mötets öppnande.
Inge Svensson hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
2. Fastställande av röstlängd.
Fastställs vid behov
3. Val av mötesordförande.
Inge Svensson väljs.
4. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet.
Styrelsen anmäler Kent Emilsson som sekreterare.
5. Val av justerare tillika rösträknare.
Henrik Engström och Mikael Ström väljs till justerare.
6. Beslut om närvaro och yttrande rätt.
Mötet konstaterade att alla i lokalen var medlemmar i JBK med såväl förslags- som
rösträtt förutom vår vaktmästare som mötet beviljade yttranderätt.
7. Fråga om medlemsmötet blivit stadgeenligt utlyst.
Mötet finner att så har skett.
8. Fastställande av dagordning.
Styrelsens förslag till dagordning fastställdes.
10. Rapport från sektorer och andra halvårets aktiviteter.
a. HUS
Det har anordnats ungefär så många kurser man har planerat. Något färre än
förra året. Önskar förslag på föreläsningar till vintern. Efterlyser fler
instruktörer och medhjälpare.
Då det arrangeras Bruks-SM 2020 kommer det inte att bli något
”Häggebergsläger” 2020. Kommer att bli ett funktionärsläger runt
Kristihimmelsfärds helgen istället.
-Ungdom,
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Inget nytt.

b. RUS
Nya regler kommer att införas under 2020 för MH. Ett MT och 2 MH
planerade 2020.
c. Tävling
Sammanfattningsvis för våra tävlingar så får vi väldigt positiv och fin kritik
för våra arrangemang! Dock är det en genomgående bild att det är svårt att få
ihop tillräckligt med funktionärer. Detta är en viktig fråga för klubben som
vi måste jobba med framåt. Nuvarande sammankallande kommer att sluta i
samband med årsmötet.
-bruks
Har arrangerat sök, rapport och skyddstävlingar under hösten. Haft fullt antal
anmälda på samtliga tävlingar. 2020 kommer man att dra ner på antalet
tävlingar på grund av Bruks-SM. Informationsmöte gällande Bruks-SM
26/11 i klubbstugan.
-tjänstehund
Vilande.
-drag
En av våra medlemmar vann en av klasserna i SM/barmarksdrag, stort
grattis!
-lydnad.
En lydnadstävling arrangerades samma helg som vår stora agilitytävling.
Fungerade alldeles utmärkt!
-agility.
Arrangerat en stor tävling med 2143 starter i höst. Inbringade stora intäkter
till klubben. Genomfördes på ett mycket bra sätt och var mycket uppskattad
av deltagarna. JP hade en reporter på plats och ett fint reportage publicerades
i JPs nätbilaga. Haft en del kurser. Just nu är det inte så mycket aktiviteter.
Eventuellt kommer ett KM att arrangeras inomhus under vintern.
-rallylydnad.
Har arrangerat Sveriges största rally-tävling. Genomfördes på ett mycket bra
sätt och var mycket uppskattad av deltagarna som hoppas att det blir av nästa
år igen.
-freestyle.
Har arrangerat en tävling som var mycket uppskattad.
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d. Utställning.
Planerat en inofficiell utställning i april med 2 domare.
Kommer att skicka ut PM i närtid. Behov och önskemål finns att utbilda
ringsekreterare.
e.

Underhåll.
Belysningar på plats enligt plan. Fiber installerad och betalad. I samband
med att kommunen har avverkat träden vid söderplan har vi tagit bort
stubbar och tack vare vår vaktmästare lyckats fylla ut området till en större
träningsplan för en kraftigt rabatterad kostnad.
Medlemsmötet lyfter frågan om varför det inte har investerats i nytt kök.
Förslag har lagts fram att lyfta upp frågan på kommande årsmöte och att
styrelsen då ska presentera 3 förslag.

f.

PR/Kommunikation.
Hemsidan är nu klar och det arbetet avslutas. Arbetar nu med inomhusmiljön
i klubbstugan. Önskar måla om. Lyfta fram våra tävlingsekipage genom
någon form av vägg. Kommer att ta fram flera förslag till förbättringar.
Julkalender kommer på instagram. Tips, tankar och idéer från våra
medlemmar mottages tacksamt.

g. Arbetsgrupp inomhushall.
En enkät har skickats ut till alla medlemmar gällande hallen. 46% har svarat
och 77% av de som svarat vill ha en hall. Nästan alla som har svarat positivt
har även uttryckt att man kan hjälpa till med något. En del förslag har lyfts
att hjälpa till med någon form av intäkt. Finns också att antal olika
yrkesgrupper inom bygg mm. som erbjudit sig att bidra.
Medlemsmötet diskuterade frågan om bla ekonomiska risker, för och
nackdelar med att bygga en hall i klubbens regi. Önskemål från mötet att
redovisa de underlag som arbetsgruppen arbetat fram.
11. Styrelsen informerar om aktualiteter.
a. Aktivitetsbana. Det presenterades lite olika förslag till att fixa en
aktivitetsbana inom klubbområdet. Det ska vara enkelt, billigt och säkert.
Önskemål och förslag mottages tacksamt.
b. Rökruta. Vi måste fixa en eller flera rökrutor alternativt rökfria zoner.
12. Kassarapport.
Vår kassör redogjorde för det aktuella läget mot budget.
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13. Övriga frågor.
a. Klubbkläder. Vi har titta på olika alternativ gällande klubbkläder.
Gemensamma kläder alternativt trycka vår logga på medlemmarnas egna
kläder. Offerter har tagits in på olika alternativ. Önskemål från mötet att få
se lite olika kostnadsalternativ.
b. Frågan lyftes gällande nästa års klubbmästerskap och önskemål att
tidigarelägga arrangemanget.
14. Mötet avslutas.
Inge Svensson tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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