(1) Protokoll medlemsmöte 23 september -20 Hörby brukshundsklubb
Närvarande: 31 röst berättigade och 1 icke röstberättigad
1. Mötets öppnas – av ordförande Marie Nordgren
2. Val av mötesordförande – valdes Marie Nordgren
3. Val av protokollskrivare – valdes Josefine Trotzig
4. Val av 1 justerare – valdes Gittan Dagny och Helen Svantesson
5. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst Ja
6.

Fastställande av dagordningen – dagordningen godkändes med Tillägg 10 G Valberedning
inför Årsmötet

7. Föregående mötesprotokoll – inga erinringar
8. Ekonomi: Kassören redovisar ekonomin – enl. bil. 1
9. Inkommande post –
a) Rökning är tillåten vid bänken vid soptunnorna.
b) Louis mail. Diskuterades
1 januari 2021 blir det prisändring gällande kurser och träningsgrupper diskuterades
10. Styrelsens ärende för dagen a) Josefine Trotzig valdes till sekreterare efter valberedningens förslag.
b) en ny reviderad lokalstadga för SBK finns på anslagstavlan.
c) information ang. träningsgruppavgift diskuterades och denna tas bort eftersom klubben får ett
hyfsat ”bidrag” från SFr för dessa grupper. Det är därför viktigt att alla träningsgrupper lämnar in
närvarolistor till Sfr.
Ansökan ang. kommunbidrag pga. av Covid 19 diskuterades.
d) info kommer att läggas ut på hemsidan angående träningsgrupperna med lite kort presentation
och det kommer även att skrivas om vem som är kontaktperson.
En FB-grupp har startats som heter TG-grupp (träningsgruppsansvariga)
e) Vi avvaktar med jubileum av Hbbk 30 år.
f) vi kommer att ha en fixardag lördag den 17/10 kl. 10.00. Det behövs byta gavlar på huset och
det behövs göras innan vintern. Offert angående byte av träpanelen på gavlarna ska begäras in.
g) Valberedningen informerar om att det kommer bli en vakans till valberedningen.
11. Sektorerna informerar
Agility har haft 5 st inofficiella tävlingar. Inte haft så mycket verksamhet pga. Covid-19.
Försvarsmakten. Peter R kommer ha en prova på dag för tjänstehund tillsammans med Lars
Gustavsson.
Kök. Marie har gjort i ordning en perm där alla ingredienser/innehållsförteckning på allt i köket.
Mark- Louis; informera om att vi behöver mer mark, info om stiftelsen.
Medlemsansvarig- idag har vi 250 medlemmar.

Rally- fått ställa in en tävling pga. Covid-19. Har 2 kurser. Har KM på klubben på lördag den
26/9. i dagsläget är 4 st anmälda.
Räddning- Lite problematiskt nu med Covid-19 Lars G kommer tillsammans med Peter R att ha
en prova på dag återkommer med datum.
Specialsök - Har 2 träningsgrupper. Tävling den 7 november i specialsök på Frosta skolan.
Tävling/lydnad/bruk – Lite tävlingar. 1 lydnad
HUG- alla kurser har genomförts 13 st och 1 har ställts in pga för få anmälningar. Stort intresse
för valpkurs.
Evenemang - vi behöver en ansvarig.
Webbmaster- är ej här. Marika har gjort ett bra jobb med hemsidan och Pia har hand om
kalendern.
Stuga- Vi behöver folk som hjälper till med skötsel ute. Det underlättar om vi kan hjälpas åt.
12. a Övriga frågor- Marie reflektioner på att vi la ut om datum för medlemsmötet med senast
anmälningsdatum. PGA Covid-19 så får vi vara max 50 personer. Det diskuterades lite om
maxantal. Vi väljer att inte ha fler medlemsmöten i höst pga. av Covid 19. Detta har tillstyrkts
av SBK.
b) förfrågan om skotträning finns en skylt vid parkeringen som man kan fälla ner som visar att
det är skotträning,

Nästa möte är årsmötet 20/2 2021 kl. 10.00
Mötet avslutas – Marie Nordgren avslutar och tackar för ett trevligt möte.
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