Strömsunds Brukshundklubb, medlemsmöte 19 November 2019.
Närvarande: Birgitta Söderlund, Johanna Basth, Sofie Andersson, Kerstin Näsmark, Lisbet
Bryne, Ulrika Lejonberg, Viktoria Lindström, Emelie Matsdotter, Ann-Christin Olsson, Tobias
Backlund, Towa Wolgers, Tommy Antonsson, Rebecka V Antonsson.
1. Birgitta hälsade alla välkomna.
2. Ki valdes till mötets sekreterare.
3. Emelie valdes till justerare.
4. Emelie talade om att det finns ca 134.000:- i klubben just nu. Det är 15.500:- mer än i
Januari 2019. Alla tävlingar under året har gått plus!
5. Vad är då på gång i klubben framöver? Jo, vi har 2 rallytävlingar bokade i ridhuset, 18/1-20
och 15/2-20 och Domare båda tävlingarna är Emma Sjödin.
Styrelsen har beslutat att inte söka inoff.utställning 2020. Det krävs fler funktionärer som kan
hjälpa till än som har visat intresse för det.
Det kommer att bli en instruktörsutbildning här i Strömsund i vinter med start i slutet av
februari, om vi är nog många som är intresserade. Hittills är det 4-5 st som tänker vara med.
Vi kommer även att annonsera om det behövs, så närliggande klubbar får chans att skicka
någon till oss.
6. Övriga frågor:
*Viktoria ska kolla med Hotingtravet om det finns möjlighet för oss att städa på området
under Hotingtravet. Det skulle generera en bra slant till kassan.
*Förslag att ha föreläsningar under vintern. Ulrika ska kolla med Linda Näslund om hon kan
tänka sig att ha någon kväll med temat masssage och fysträning. Även förslag på att Anna
Björk kommer en kväll. Birgitta ska kolla med Folkets Hus om det kostar något för oss som
klubb att hyra lokal där.
*Vi ska göra ett försök att tjäna pengar till klubben genom att förslagsvis sälja korv, Ullmax,
New Body med flera förslag. Sofie kollar upp detta och man kan även lämna förslag till henne
om man vill.

*Hur ska vi behålla våra medlemmar? Efter att dem gått kursen klart så försvinner dem. Vi
fick förslag på att ha kursutbud som kan vara mera intressant för jakthundsägare tex viltspår.
Även att förska ordna kurser i utbyarna som Backe, Hoting, Hammerdal. Någon förslog att vi
kan ha en grillfest i samband med kursavslutningar där alla medlemmar är inbjudna och att
man kanske på så vis knyter an till någon träningskompis och fortsätter komma till klubben.
Vi får fundera vidare på det. Förslag mottages gärna till styrelsen.
*Vi behöver 2 festfixare i klubben som kan ordna med lite ”roligheter” för oss! Towa vill göra
det men behöver en kompis. Hör av er till styrelsen om just du kan tänka dig att hjälpa Towa.
*7/12 har studiefrämjandet bjudit in till en Workshop i Östersund. Den riktar sig främst till
instruktörer men även till dig som skulle vilja bli instruktör eller brukar hjälpa till på kurser.
Är du intresserad kontakta Birgitta senast 23/11 så anmäler hon dig.
*Vi lottade ut ett presentkort från Malin Sigrens Hundtjänst och vinnare blev Kerstin.
*Tommy ska kolla om det finns möjlighet (prisförslag) att investera i en container, att ha
agilityhindren i under vintern.
*Det kom ett förslag på att vi kan ordna ”Barnens Dag” där barn bjuds in till klubben för att
pyssla, träffa hundar m.m. En kul idé som vi får spinna vidare på.
*Alla som vill vara med och tävla om Årets Lydnadshund i klubben ska skicka in sina 3 bästa
officiella resultat till Gunilla Malmqvist på wmgumam@yahoo.com Detsamma gäller till KM i
Rallylydnad, fast då skickas det till Johanna Basth på johanna.basth@gmail.com Kom ihåg att
man kanske tävlat i flera klasser under året och kan således skicka in från flera klasser 
8. Birgitta tackar för visat intresse och avslutar mötet.

