Protokoll från medlemsmöte, Strömsunds
Brukshundklubb, 9 November 2021.
Närvarande: Tommy Antonsson, Ann-Louise Hansson, Elisabeth Furrer, AnnChristin Olsson, Johanna Basth, Gunilla Malmqvist, Rebecka V Antonsson, Malin
Sigrén, Birgitta Söderlund ( från 18:45 även Ulrika Lejonberg).
1. Tommy hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
2. Ann-Christin valdes till mötets sekreterare.
3. Johanna och Rebecka valdes till justerare.
4. Kassören delgav oss en kassarapport från årets början till 31 oktober. Vi har
jobbat på bra trots coronan och vänt minus till plus 40.964:48 i år men då återstår
några utgifter från sista tävlingarna. På BG har vi 69.549:59, i handkassan 786:och på sparkontot 100.000:5. Ann-Louise informerade att klubben ansökt om två olika bygdemedel. Ett för att
renovera taket som har blivit vattenskadat, och ett inköp av robotgräsklippare
med installation. Båda på över 100.000:-. Det återstår att se om vi får några
pengar då det är många som ansöker. Svar brukar komma till våren.
6. Aktuell information:
*Klubben har ansökt om rallytävling 18/9 alla klasser x 2 och lydnadstävlingar
21/5 och 27/8, båda dagarna startklass och klass1 x 2 och en klass 2.
* En valpkurs börjar nu 18 November där Birgitta är huvudtränaren och får hjälp
av övriga instruktörer.
7. Övriga frågor
* Tommy lägger fram ett förslag på poängsystem för funktionärer. Förslaget lyder:
1 poäng för varje arbetad timme, oavsett vad man gör. Vid 40 poäng får man ta ut
det i tex en kurs i klubbens regi. Styrelsen får jobba vidare med detta förslag och
önskar att medlemmar skickar in ytterligare förslag eller tillägg till Ann-Christin.

Styrelsen jobbar vidare med detta och lägger fram det färdiga förslaget på
årsmötet.
* Valberedningens styrelseförslag till årsmötet 2022:
Ordförande 1 år, Birgitta Söderlund, Kassör 2 år Ann-Louise Hansson, ledamot 2 år
Anna Karlsson och styrelsesuppleant 2 år Johanna Basth. Revisorerna är inte klara
men sittande ska tillfrågas av Birgitta. Kommitteér väljs på årsmötet.
*Vi har fått erbjudande att hyra en inomhuslokal i Ulriksfors, Monen. Ganska hög
hyra för vår lilla klubb så vi får fundera hur vi ska finansiera det om vi ska hyra. Det
beslutades om ett utskick till alla medlemmar, där information och förslag delges
och att medlemmar ska höra av sig till Ann-Christin före 25/11 om det finns
intresse att hyra lokalen från 1/12-21. Om intresse finns får styrelsen i uppgift att
ta fram ett bokningssystem. Ann-Christin ska ta kontakt med Ida på Monen igen.
* Det beslutades att vi inte skottar till klubbstugan i vinter men att det kan bli
enskilda insatser om det skulle behövas. Tillsynen av stugan får lösas ändå.
* Elisabeth ska prata med Engcon om dem kan tänkas sponsra oss och vad dem
skulle kräva som motprestation för det. Om någon fler har förslag på sponsorer så
är det okey att höra sig för och sen delge styrelsen som i sin tur tar besluten.
*Hemsidan är väldigt dyr och används inte så mycket. Det beslutades dock att vi
behöver en hemsida, då inte alla har tillgång till andra sociala medier. Rebecka och
Malin ska titta över om vi kan byta hemsidan till något billigare men behålla vår
domän. Dem tar även över ansvaret om hemsidans uppdateringar när byte sker.
Gunilla sköter den tills vidare.
*Om intresse finns är det en kvinna som kan komma och hålla en föreläsning om
parkour på vårt årsmöte. Gunilla förmedlar till henne att skicka mera information
till Ann-Christin om hur upplägget är tänkt.
*Prisutdelning av 2020 års klubbmästare: Lydnad- Johanna Basth och Gandalf,
Rally N -Ann-Louise Hansson och Ludde, Rally F - Gunilla och Lukke, Rally ABirgitta Söderlund och Alfons, Rally M - Johanna Basth och Gandalf. KM 2021 delas
ut på årsmötet.

*Gunilla vill att alla som har 3 officiella lydnadsresultat (i samma klass) skickar in
detta till henne senast 10/1-22 för att deltaga i vårt vandrings pris "Årets
Lydnadshund".
9. ordförande tackar för ert deltagande och avslutar mötet.
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