Protokoll från medlemsmöte tisdagen den 10 maj, 2016
Plats: Klubbstugan i Ulriksfors
Tid: 18.00 – 20.00
Närvarande: Harriet Svensson Bok, Bengt Nilsson, Mirja Wikberg, Elisabeth Hedin,
Tobias Backlund, Ann-Louise Hansson, Gunilla Malmqvist, Kerstin Näsmark, Camilla
Dahlberg, Ingrid Jonsson, Ann-Christin Olsson, Johanna Basth, Lisbeth Bryne.



Tobias hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.



Ann-Louise utses till sekreterare för mötet.



Klubben arrangerade en inofficiell utställning i Dunderhallen den 16 april. Det blev en
lyckad utställning med nöjda utställare och funktionärer och ett bra flyt under dagen.
Bengt redovisar det ekonomiska utfallet som visar ett överskott på 24.000 kronor till
klubben, vilket är mycket bra.



Bengt redovisar det ekonomiska läget för klubben som helhet, och i dagsläget har
klubben ett överskott på 18.000 kronor.



Det finns Gräsklippningslistor och en lista på Tisdagsansvariga framtagna. Ann-Louise
ser till att listorna sätts upp på klubben och läggs ut på hemsidan. De medlemmar som
har nyckel till klubbstugan är uppsatta på dessa listor. Om man inte kan de datum och
veckor man tilldelats, så ansvarar man själv för att byta med någon.



Just nu pågår många aktiviteter och kurser på klubben vilket är jättekul!



Styrelsen har fått förfrågan från flera olika håll när det gäller uthyrning av klubbstugan
och fattat följande beslut:
o

Klubbens egna kurer ska planeras i samråd med kursansvarige (Kerstin
Näsmark) och läggas ut på klubbens hemsida. Alla kursdeltagare ska
betala kursavgift enligt klubbens fastställda taxa för kurser och vara
medlem i klubben. Kursledaren ansvarar för att rapportera in kursen
till Studiefrämjandet så att klubben får bidrag för genomförda kurser.

o

Kurser utanför klubbens regi. Det kan vara möjligt att hyra
klubbstugan efter samråd med kursansvarig. Klubbens egna kurser och
medlemmars träningsgrupper har företräde och klubbstugan hyrs ut i
mån av lediga tider. Pris: 100 kr/kurstillfälle ska betalas in i förskott till
klubbens plusgiro och läggas in i almanackan på klubbens hemsida.

o

Klubbstugan hyrs inte ut för andra arrangemang.
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Vi har fått förfrågan om uppvisning på Köpmannamarknaden den 28/5 som vi tackat
nej till, många är borta och tävlar den helgen så vi får inte ihop folk och hundar.



Vi har fått förfrågan om uppvisning i samband med Joelmässan den 13/8 i
Hammerdal, som vi tackat ja till. Klubben kommer att visa upp lydnad, rallylydnad och
agility. Ta kontakt med Ki om du vill vara med.



Vi har fått frågan om det blir någon ny beställning av klubbjackor. Vi kommer överens
om att lägga ut beställningslistor i klubbstugan, där medlemmar får skriva upp sig. Det
finns medlemmar som har jackor sedan tidigare, ifall man vill prova olika storlekar
innan beställning.



Det finns önskemål att ta fram t-shirts och huvtröjor med klubbens tryck för att ha
gemensamma klubbkläder när vi åker iväg på tävlingar m.m. Ki har tagit fram förslag
och medlemsmötet beslutar följande:
o

Huvtröja med dragkedja och fickor. Klubbens färger blir
klarblå eller mörkgrå med vitt tryck på ryggen. Pris 260 kronor.

o

T-shirt. Klubbens färger blir turkosblå eller limegrön med vitt
tryck på ryggen. Pris 95 kr.

Det finns även möjlighet att beställa eget tryck på framsidan (namn på hundförare
och/eller hunden), det kostar 62 kronor extra.
Det finns möjlighet att prova ut storleken på tröjorna på Sportringen i Strömsund. En
beställningslista kommer att läggas ut på klubben för gemensam beställning.


De nya reglerna för lydnadsprov som ska börja gälla från 1 januari, 2017 är nu återigen
ute på remiss. Synpunkter ska lämnas till styrelsen som kan skicka klubbens synpunkter
till Svenska Brukshundklubben senast den 31 juli. Beslut om reglerna kommer att fattas
av Kennelklubbens centralstyrelse den 8 september, 2016.



Det har kommit en inbjudan till föreläsning med Maria Brandel om de nya
lydnadsreglerna, måndagen den 30 maj kl. 18.00-21.00 i Sundsvall. Föreläsningen vänder
sig i första hand till aktiva instruktörer i lydnadskurser, i andra hand till aktiva
tävlingsledare och i tredje hand till aktiva tävlande i lydnad. Vi konstaterar att det är
långt att åka en vardagkväll.



Det finns önskemål om fler hundlatriner i centrala Strömsund. Ingrid Jonsson tar på sig
att framföra medlemsmötets synpunkter och önskemål till kommunen samt lyfter frågan
om ”akut-påsar”.
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Det finns önskemål om hundrastgård i centrala Strömsund, frågan skickas vidare till
styrelsen.



Klubbens område är privat mark som arrenderas av Korsta Fastigheter AB. Klubbstugan
och träningsplanerna är till för klubbens medlemmar. Styrelsen får i uppdrag att sätta
upp en skylt för att tydliggöra. Alla som vill nyttja vår fina anläggning är varmt välkomna
att bli medlemmar i klubben.



Tobias tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan, Ann-Louise Hansson
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