Protokoll från Strömsunds Brukshundklubbs Medlemsmöte 22/11 2016.
Klubbstugan i Ulriksfors.
Närvarande: Birgitta S, Ki, Ann-Louise, Bengt, Kerstin N, Kerstin F, Tobbe, Johanna, Ulrika, Lisbet, Mirja och
Harriet.
* Birgitta öppnar mötet medans vi julfikar 
* Ekonomi – Bengt redovisar att klubben gått plus under året med drygt 39.000:- Klubben har bytt
Swischnr. Det nya nummret är Bengts, 070-3924151.
* Valberedningen (Harriet) informerade om vilka poster som det är nyval på till årsmötet.
* Sektionerna.
Rally – 2 tävlingar under 2017, 4/3 i ridhuset och 12/8 vid klubben i Ulriksfors. Ingen kurs planerad då vi
inte vet om vi har instruktör.
Lydnad – Lisbet informerade. Hon, Camilla och Kerstin N har varit på informationsmöte i Ö-sund samt
Lisbet har gått fortbildning för att få vara verksam som domare efter 31/12-16. Tävlingsledare behöver inte
någon fortbildning för att få vara verksam efter 31/12-16. Klubben kommer att hålla en utbildning om de
nya reglerna där Lisbet och Kerstin N är kursledare. Kursen kommer att starta 10/1 2017 kl 18-20. Anmälan
görs till Kerstin N. Klubben kommer att anordna 2 lydnadstävlingar under 2017 (startklass, klass 1 och 2).
Nose Work – har ingen sektor än så det går under ”utbildning”. Kommer att ordna prova-på-dagar under
2017, uppvisning på Granngården och utanför konsum. Om det visar sig att intresse finns kommer klubben
att försöka ta hit en instruktör. Om någon är intresserade ta kontakt med Mirja eller Camilla.
Agility – Ingen från sektionen var närvarande. Enligt inlägg på Facebook kör dem träning i ridhuset antingen
fredagskvällar eller lördagsförmiddagar. Birgitta stämmer av med möte med dem som håller på med
agilityn.
Utställning – Barbro flyttar och Ulrika avsäger sig platsen, så det är Birgitta kvar i sektionen.
Mark och fastighet – Svanbergs röjer snön även i år. Tobbe kollar upp med slyklippning tills 2017.
Ev. kan Harriets pappa utföra det med en ny maskin. Bör göras 2 ggr/år. Harriet kollar det och meddelar
Tobbe. Gräsklippningslistan och Tisdagsansvarigslistan har fungerat med delat resultat under sommaren.
Ulrika ska jobba fram en lista vad man gör som Tisdagsansvarig. Presenteras på årsmötet. Gräsklippningen,
ska vi göra det själva eller hyra in någon som sköter det? Fundera och tas upp på årsmötet.
Kök / Städ – Ulrika säger ifrån sig uppdraget vid årsmötet och Eva har redan slutat. Annars har det fungerat
bra under året.
Rus – Inga kurser planerade än.
* Träningstider i ridhuset är bokade fram till juluppehålle: 27/11 kl 18-19, 4/12 kl 18-19 och 11/12 kl 19-20
och kostar 25:-/gång. Man kan Swischa eller betala in på klubbens Pg eller kontant på plats.
* Klubbjackor – några vill beställa. Mirja tar på sig att kolla upp med Karamellen om sponsring även till
dessa jackor. Hon tar hand om intresselistan.

* Nya platser för hundlatriner på samhället. Vi har även fått tillbaka en latrin nere på klubben. Styrelsen
jobbar vidare med önskemålet om en rastgård centralt i Strömsund och lämna ett förslag till kommunen.
* Ann-Louise vill ha avlösning att sköta hemsidan. Så klubben söker ny Webbansvarig.
* Efter diskussion beslutades att köpa in 4 balansbollar för inomhusträning på klubben. Johanna beställer
dessa.
* 15/2 kl 18:30 är det årsmöte och medlemsmöten 9/5 kl 18:30 och 21/11 kl 18:30.
* 12/1 2017 kl 18:00 är det städdag på klubben och vi hjälps åt att organisera upp inne i stugan.
* Birgitta tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid datorn Ann-Christin Olsson

