Medlemsmöte Strömsunds Brukshundklubb, 20 November 2018.
Närvarande: Stina Olofsson, Linda Olsson, Bengt Nilsson, Ann-Louise Hansson,
Kerstin Näsmark, Lisbet Bryne, Gunilla Malmqvist, Tommy Antonsson och AnnChristin Olsson.
1. Ann-Christin Olsson valdes till mötets ordförande.
2. Ki valdes till sekreterare.
3. Stina valdes till justerare.
4. Bengt redovisade kassarapporten. Vi har plus i kassan, ca 2300:- just nu.
5. På gång i klubben: Det är ganska lugnt nu när vintern är i antågande men;
*Vi kommer att ha två rallytävlingar i ridhuset, 19/1 och 23/2.
*Årsmötet blir 19/2 kl 19:00 i klubbstugan.
*Kommande kurser. Styrelsen tar gärna emot önskemål. Tommy kommer att
ordna en kurs i skydds vid intresse.
*Vi har beställt tygmärken med vår logga på som man kan köpa för 20:-. Dem
kommer att finnas på klubben. Betalning med swish eller kontanter ilagt i
kuvert i fikakassan. Gunilla lägger upp bild på klubbens hemsida.
6. Valberedningen har fått uppdragen att hitta kandidater till 2019 års styrelse.
7. Övriga frågor:
*Förslag till regelrevideringen år 2020 ska vara inlämnad till SBK centralt 31/12.
Vi beslutade att träffas 3/12 kl 14:30 på klubben för att skriva ner våra
önskemål från Strömsunds BHK.
*Gräsklippningen, många som haft åsikter om det i sommar. Kanske lite
avlägset nu så inget riktigt förslag men kanske man kan jobba 2 och 2 och
hjälpas åt så blir det inte så tungt.
*Vi kom fram till att det skulle vara bra om klubben hade någon som ansvarar
för att ordna ”roliga” saker i klubben, tex Hundens dag, prova-på-dag,
förenings-dagen, uppvisningar m.m. Känner ni någon som skulle passa och vill,
så hör av er till någon i styrelsen.

*Skotträning på klubben ska annonseras i förväg så ingen riskerar att vara
närvarande med sin hund utan att veta om det. Anslag vid klubbstugan och vid
trästaketet bredvid grillstugan samt meddelande på klubbens facebooksida.
Om man inte är van ska det helst vara en närvarande som kan läsa av hund
samt hantera pistolen.
*Mattan in till klubbstugan är på gång. Stina ska ordna med frakten och Kerstin
kollar om vi får låna verktyg av vaktmästarna på ishallen, så vi kan skära den i
lämpliga bitar.
*Vi diskuterade upplägget för lydnads KM och Rally KM 2019. Ansågs bra
tävlingsträning, så lydnaden fortsätter som förut men kanske lägger det lite
tidigare på året. Rallysektionen ska diskutera hur det blir och återkommer på
årsmötet om beslut.
*Viktoria Lindström och Bonny blev klubbmästare i lydnad 2018.
*Klubben har nu 5 nya tävlingsledare i lydnad och 2 som går utbildning till
ralllyinstruktörer just nu och beräknas vara klara i januari -19.
*Vi pratade om att de som sitter i styrelsen inte ska vara sektionsansvariga
också. Vi tar med oss detta till årsmötet då sektionerna väljs.
8. Ordförande tackar för visat intresse och det goda julfikat, samt avslutar
mötet.
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