Protokoll från Strömsunds Brukshundklubbs medlemsmöte 26 Maj
2020, klubbstugan i Ulriksfors.
Närvarande: Birgitta Söderlund, Lisbet Bryne, Kerstin Näsmark, AnnLouise Hansson, Rebecka V Antonsson,
Ann-Christin Olsson, Pernilla Persson, Ulrika Leijonberg.
1. Birgitta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Mötet valde Ann-Christin till mötets sekreterare.
3. Pernilla Persson valdes till justerare.
4. Kassarapport. Trots rådande pandemi så har klubben gått +7083:91Kr hittills i år. Klubben har bland
annat sålt kläder, haft 2 stycken onlinetävlingar samt kurser. Klubben har i dag 29620:17Kr på Bg och
100.000kr på sparkontot (till oförutsedda utgifter). Se Bilaga.
5. Info. Vad är då på gång i klubben? Jo...
* Rallylydnadskurs för Nybörjare pågår, valpkurs pågår, instruktörskurs pågår. Vi har fått förfrågan på kurs i
vardagslydnad som vi beslutade att starta till hösten.
* Rallytävling 26/9 alla klasser x 2. Två domare är bokade.
* Lydnadstävlingar 23/8 x 2 och 19/9. Domare är bokade till båda.
* Listan över vilka som är Tisdagsansvarig + gräsklippning är klar. Gunilla får lägga ut den på hemsidan. Den
finns redan på fejjan och ska även sättas upp nere på klubben.
6. Övriga frågor
* En fråga om klubben ska sälja grillkryddor och grillolja togs upp och mötesdeltagarna tyckte att vi ska
prova att sälja. Ann-Louise beställer flera kataloger.
* Marianne Tengberg från fotoklubben var med och pratade om fotografering på ekipage till klubbstugan.
Det bestämdes att vi gör enhetligt med Canvastavlor 40x30cm för 100-150:- / st till klubben. Man kan
beställa egna samtidigt om man vill. Det finns även vanligt kort för 100:- / st i samma storlek dock utan
ram. Fotograferingen kommer att ske en tisdagskväll då det blivit lite mera grönt och mysigt ute. Marianne
hör av sig om datum och vi lägger då ut det på hemsidan och i facebookgruppen.
* Fotoklubben blev lovade att få hålla till på klubben med sitt årsmöte. Dem måste hålla till ute och vi har
ju en fin altan som passar bra. Det blir en torsdag.
* Vår kassör Ann-Louise har gått igenom bokföringen och balanserat över årets resultat från 2018 och
2019, vilket innebär förändrat resultat för 2019 jämfört med vad som redovisades på årsmötet.
Medlemsmötet antog förslag från kassör att komplettera årsmötesprotokoll 2020 med skrivelse från

kassören med uppdaterad resultat och balansräkning 2019 efter genomförda bokslutsdispositioner, se
bilaga.

* KM lydnad 2020. Lisbet och Gunilla kommer att ordna 1 tillfälle istället för 3 vardagkvällar som det varit
tidigare. Det blir söndag 16/8 kl. 10 och Lisbet ställer upp som domare. Inbjudan kommer att läggas ut på
facebook och hemsidan.
* KM Rallylydnad 2020. Det blir 1 tillfälle och vi kör samma dag som lydnaden, 16/8 kl 14 och sen grillar vi
som avslutning på en intensiv tävlingsdag! Vi ska höra med Barbro Backlund om hon ställer upp som
domare så alla som vill tävla kan vara med. Annars ordnar vi det på bästa sätt med domare.
* KM Nose Work 2020. Ev. till hösten. Pernilla och Ann-Christin ska kolla vidare om det finns möjlighet att
ordna. Klubben saknar i dags läge egna funktionärer.
* Att fixa fester, uppvisningar m.m. kanske inte tar så lång tid och alla ska ju hjälpas åt men Tova Wolgers
sitter just nu själv med uppgiften ”spindeln i nätet” och vill gärna ha hjälp. Pernilla ställer upp och hjälper
Tova med det och tar även kontakt med Tova.
* Det fattas folk till valberedningen. Tova W är i dag ensam på den posten och vill ha hjälp. Ingen på mötet
var intresserad men tar med sig frågan till övriga medlemmar och så hoppas vi på att någon är intresserad
och kan väljas på nästa medlemsmöte i november.
7. ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.
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