Medlemsmöte 8 Maj 2018, Strömsunds Brukshundklubb
Lokalklubben, Ulriksfors.
Närvarande: Birgitta Söderberg, Tobias Backlund, Ann-Christin Olsson, Bengt
Nilsson, Lisbet Bryne, Kerstin Näsmark, Elisabeth Olsson – Hedin, Camilla
Dahlberg.
§ 1. Birgitta hälsade välkommen och öppnade mötet.
§ 2. Ann-Christin valdes till mötets sekreterare.
§ 3. Kerstin Näsmark valdes till justerare.
§ 4. Bengt redovisade angående ekonomin. Kassarapport ser inte bra ut, vi
ligger drygt -10.000:-. Bengt har gjort en omprövning av skattedeklaration för
åren 2012-2016. Klubben kommer att få tillbaka ca 3700:- för året 2016, inget
för de andra åren.
§ 5. Detta är på gång på klubben i vår: Kurser ( -valp, -aktivitet, -appell, -rally
och –spår). Agilityn ska köra kurs med ett annorlunda upplägg i år. Det blir
specifika hinderkurser som man kan komma på. Det kommer ev. att bli en
allmänlydnadskurs.
Klubbstugan behöver nytt tak på altanen. Bengt kommer att köpa plåttak och
nya stuprör. Det ska byggas en prispall och sen behöver det målas en vägg, den
mot Korsta. Det har spruckit i brädskarvarna. Styrelsen kollar upp om vi får
sätta upp ett staket mellan vägen och lydnadsplanen. Planen blir vandaliserad.
§ 6. 9 juni 10-16 är det Föreningsmässa på Hempan. Klubben kommer att delta.
Den 29 maj kl 18:00 på studiefrämjandet är sista mötet inför detta. Hoppas fler
vill deltaga.

§ 7. Gräsklippningslistan / tisdagsansvarig. Birgitta håller på att fylla på den.
Fram till 17/5 kan man önska vecka, efter det fördelar Birgitta veckorna på dem
som har nyckel till klubbstugan. Det är önskemål att agilityhindren plockas ihop
inför gräsklippningarna. Det är tungt att flytta dem själv.
§ 8. 16 + 17 Juni är det agilitytävling på klubben. Det kommer att behövas
mycket folk, så hör av er till Johanna Näsström eller Sofie Andersson. Det
kommer behövas hjälp med allt!
§ 9. Tävlingslydnadskursen fortsätter. Kursarna väntar på webbfrågorna som i
dags datum inte är klara. Ev. kommer Åsa Häggström och är examinator.
§ 10. NoseWork-gruppen har ansökt om att få arrangera ett doftprov i sommar.
Dem väntar på godkännande. Det kommer att läggas in i almanackan på NW´s
hemsida.
§ 11. Klubben kommer att ha en 2-dagars rallylydnadstävling 4+5/8. Det är klart
med 2 domare och väntar på svar från den 3:e. Rallylydnadskursen börjar 11/6
kl 17:45 inne i klubbstugan.
§ 12. Från 18 maj har studiefrämjandet ny hemsida. Gå gärna in och kolla!
§ 13. Birgitta tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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