Protokoll från Strömsunds Brukshundklubbs medlemsmöte 10
November 2020, klubbstugan i Ulriksfors.
Närvarande: Towa Wolgers, Lisbet Bryne, Kerstin Näsmark, Kerstin Faxebrink, Ann-Louise
Hansson, Gunilla Malmqvist, Ann-Christin Olsson, Johanna Basth, Birgitta Söderlund,
Tommy Antonsson och Rebecka V Antonsson.
1. Ordförande hälsade alla välkomna.
2. Ann-Christin valdes till mötets sekreterare.
3. Tommy valdes att justerare protokollet.
4. Kassarapporten som Ann-Louise delgav oss, visade på ett plus detta Corona-år med
20.620:47. Bra jobbat anser vi. Vi har fram till 30/10-20, 43.456:73 på Bankgirot och
100.000:- på vårt sparkonto/bufferkonto. Se bilaga 1.
5. Birgitta informerade medlemmarna om vad som planerats i klubben framöver:
* Rallytävlingar 19/2 Mx2, 5/3 Ax2, 19/3 Fx2, 9/4 Nx2, 18/9 alla x 2.
* Lydnadstävlingar 9/5 S-2, 28/8 Start & Kl1 x2 och klass2 x1,25/9 S-2.
* kurser är planerade av våra instruktörer. Datum och inbjudan kommer inom kort att
läggas ut på hemsidan och klubbens facebookgrupp. Towa ska dessutom arbeta fram ett
förslag på temakurser som kan hållas under vinterhalvåret. Tanken är att det ska vara
endags-kurser som är specificerade på enstaka moment, tex inkallning.
* Tommy får i uppgift att jobba fram ett förslag på poängsystem för funktionärer. Det är ett
försök att peppa medlemmar att hjälpa till på tex tävlingar, upprustning och underhåll av
klubbens marker och fastighet m.m. Förslaget redovisas på årsmötet 2021 och kommer
som en punkt på dagordningen.
6. Övriga frågor:
* Pernilla hjälper Towa att planera och fixa med fester och uppvisningar 2021 om Coronan
tillåter.
* Det har kommit nya stadgar för loklaklubbar. Dessa blev fastställda 13 juni 2020 och finns
som bilaga 2 till detta protokoll. Den stora förrändringen för medlemmarna är att förslag till
styrelsemedlemmar som ska väljas på årsmötet ska vara skriftligt inskickade till styrelsen

senast 15 December året innan och att valberedningens förslag ska redovisas för
medlemmarna senast 15 November året innan.
* Valberedningens förslag till årsmötet 2021 är följande:
Ordförande 1 år – Birgitta Söderlund
Ledamot 2 år – Rebecka V Antonsson
Ledamot (sekreterare) 2 år – Ann-Christin Olsson
Suppleant 2 år – Tommy Antonsson
Revisorer 1 år – Desiree Edin och Marie Rislund
Valberedningen 2 år – Towa Wolgers och Elisabet Furrer
* I dagsläget planerar vi att ha Årsmötet 22/2-21 kl 19:00 på Folkets Hus. Anmälan senast
20/1- 21 till Ki annchristin.o@hotmail.com om ni vill deltaga samt om det är digitalt eller
fysiskt deltagande. Vi kommer tänka på och rätta oss efter de bestämmelser som gäller
utifrån Covid-19 vid tidpunkten för mötet.
* Medlemsmöten 2021 är planerade till 18/5 och 9/11. Även här reserverar vi oss för vad
som gäller vid restriktionerna vid Covid-19 vid tidpunkten för dessa.
* Snöröjningen vintern 20/21 sköts av Bo Ottossons Åkeri och mötesdeltagarna kom
överrens om att vi vill ha plogat om snödjupet överstiger 2 dm, så det går att träna på
klubben även vintertid. Birgitta kontaktar Bosse om det beslutet. Birgitta har tidigare under
kvällen satt upp plogpinnar efter vägen till stugan. Tack snälla du 
8. ordförande tackade för ert deltagande och avslutade mötet.
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