Strömsunds brukshundklubb medlemsmöte 9 maj 2017.
1. Tobbe öppnade mötet.
2. Ki valdes till mötets sekreterare.
3. Det var 10 medlemmar närvarande.
4. Ett planeringsmöte inför vårt deltagande på hembygdgården 10 juni bestämdes till 23 maj kl 18 på klubben.
5. En önskan från Ann-Louise att vi ska se ut en ny webbmaster. Hon hinner inte med tycker hon. Gunilla M tar
kontakt med A-L och ser om det är något hon klarar av att sköta beroende på vilket webbverktyg som används.
6. Dåligt med insända önskemål på vilka veckor man vill vara tisdagsansvariga och gräsklippsansvariga. Det
beslutades att styrelsen gör i ordning listor utifrån de önskemål som kommit in till Birgitta senast 14 maj.
7. Frågan om rastgård på samhället har diskuterats. Inget som klubben lägger sig i utan det får bli ett
medborgarförslag som varje invånare i kommunen kan lämna in till kommunen.
8. Medlemmar tycker att man får för lite info. från styrelsen vad som händer i klubben. Ann-Louise skickade ut
information via mail för ett tag sen och det blev mycket uppskattat. Önskvärt med sån info rullandes över året.
9. Bengt tar på sig ansvaret över agilityuppvisningen på hembygdsgården 10/6 men vi hjälps åt med hindren.
10. Det har inkommit ett önskemål från agilitysektionen om sponsring av hallhyra i ridhuset. Det är tyvärr inte
ekonomiskt genomförbart i dags läge. Det blir en alldeles för stor kostnad om klubben skulle betala hyra.
11. Gunilla visade ett förslag på hur klubben kan tjäna pengar genom att sälja kläder från NewBody. Vi tyckte till och
kom fram till att ta upp frågan igen till hösten. Känns inte vara tid till det just nu när kurs och tävlingssäsongen
börjar.
12. Kurserna i vår är Agilty - börjar 21 maj, Valpkursen – börjar 17 maj och vardagslydnad, helgkurs 16-18 Juni. Om
det finns intresse av en nybörjarkurs i rallylydnad så kontakta Ki så försöker vi ordna en helgkurs med instruktör.
13. Det är annonserat att klubben ska städas 16 maj. Vi hoppas på bra väder så vi kan städa både ute och inne.
14. Camilla berättade att alla träningsgrupper bör starta upp träningscirklar genom studiefrämjandet och kan på så
vis få in pengar till sin verksamhet i form av material, hyra, föreläsare m.m. Tisdagsträffarna kan genomföras som
kulturprogram om man har tex ett tema för den kvällen som den tisdagsansvarige håller i. Vill ni veta mer om hur
detta ska gå till ta gärna kontakt med Camilla på studiefrämjandet eller någon i styrelsen.
Från i år 2017, kommer klubben att specifisera pengarna man får från studiefrämjandet och kan således även dela ut
pengarna till respektive träningsgrupp när gruppen vill ha ekonomiskt bidrag, tex hallhyra i ridhuset. Men kontakta
styrelsen innan ni investerar så ni vet att pengar finns.
Tobbe tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid datorn

Ordförande

