Hörby brukshundsklubb

Medlemsmöte 22/8 2021

Närvarande: Marie Nordgren, Ingrid Dahlström, Ingalill Lundberg, Pauline Nordh,
Josefine
Trotzig, Ulf, Eva Sandström, Gunnel Pettersson, Christina Lindow
1. Mötets öppnande och Marie hälsa alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2.Val av mötesordförande – Marie Nordgren.
3. Val av protokollskrivare – Josefine Trotzig
4. Val av justerare – Ulf och Kristina Lindow
5. frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst – Ja
6. Fastställande av dagordning godkändes.
7 föregående protokoll - läggs till handlingarna
8. ekonomi – Ingrid gav en utförlig redovisning av ekonomin. Se bif. fil 1
9. Inkommande post10. Övrigt – gällande kurser så skall kursdeltagare ta med sig och visa sitt medlemskap.
Marie kollar om vi kan göra ett tillägg så det står med informationen till Kurserna.
- diskussion om att vi ska bli bättre att visa våra instruktörer mer creed som håller kurser.
Ha en bättre dialog med instruktörerna
- Protokoll skrivaren avviker. Ingrid Dahlström tog över att skriva protokoll.
11. styrelsens ärende för dagen A) medlemsavgift höjning med 50 kr. diskussion gällande kursavgift.
B) Poängsystemet ändringar from 1/8 2021 om att vi har tidsbegränsad att man inom 2 år måste
använda sina poäng.
C) Bygglov – information om containrarna.
D) röda boden ska rivas – kolla och gå igenom om det är nått som ska sparas.
E) toppdressing av appellplanerna.
F) klippa gräs- behövs hjälp med att hjälpa till med att klippa gräset.
G) aktivitets banan- om ni har en ide eller ett förslag så hör av er till Ulf.
H) studiefrämjandet.
I) Åtgärdslistan – sitter på fönstret
J) fixardag på klubben – återkommer med datum och tid.
K) Hyra frosta ridklubb – väntar på att dom hör av sig.
11) sektionerna informerar
Agility: kommande aktiviteter: KM den 29/8. Blåbärstävling den 19/9.

Patrull - Tävling den 26/9
kök- ekonomin i stort sett i jämnvikt.
rallylydnad Ev. en mindre tävling ska ansökas för 2022. träningsgruppen tränar söndagar kl. 11.
Specialsök - Tävling den 30/10 på Frosta skolan. Kurs för nybörjare start den 1/11.
tävling lydnad/bruks- Informerade om genomförda träningstävlingar.
HUG- Studiefrämjandet har tagit över kursanmälningar, betalningar mm.
Webbmaster - Vi söker ny webbmaster.
12) övrig frågor - Nästa medlemsmöte- datum ej bestämt, anmälningsplikt pga. Covid -19
restriktioner. Vid många anmälningar körs det via ZOOM.
Hyra av ridhuset: Kolla upp om man kan fika efter hyrd tid.
13. Mötet avslutar: Marie Nordgren tackar för mötet och avslutar mötet.
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