Protokoll fört vid medlemsmöte på Strömsunds
Brukshundklubb, 21 november 2017.
1. Mötet öppnas av Birgitta , ordförande i klubben.
2. Till sekreterare väljs Harriet Svensson Bok.
3. Information från styrelsen.
Medlemmar har velat ha information från klubben lättillgänglig och kunna följa med i vad som
händer och beslutas. Protokoll från medlemsmöten finns på hemsidan, och i övrigt så finns
information om vad som händer och vad som planeras på hemsidan och facebooksidan. Styrelsen
informerar även om träningslokaler för medlemmarna. Klubben har fått tillgång till en lokal på
gamla fångvården där vi kan träna vintertid. Nu väntar vi bara på att skriva kontrakt. Medlemmar
som vill använda lokalen förbinder sej till att träna under 6 månaders tid för en avgift på 100 kr per
månad, och man har då fri tillgång till lokalen. Även i klubbstugan har det ändrats om en del så
medlemmar kan träna inomhus. Nya möbler har införskaffats och stora rummet har möblerats om så
det finns stor fri golvyta med spegelvägg för träningsmöjlighet.
4. Sektorer och kommittéer.
Agility - 3 st från klubben är intresserade av att gå tävlingsledarutbildning som kommer bli i
Östersund. Agilityn planerar att hålla både inofficiella och officiell tävling under året, och ha ett
samarbete med Östersunds klubb med både hinderpark och funktionärer. Ännu är inga datum
bestämda. Regelbunden agilityträning kommer under vintern att hållas i ridhuset, nu väntar de på
besked om var hindren kan förvaras, i ridhuset finns inte längre plats att ha de stående. Agilityn har
planer att tillsammans med Östersunds klubb ta hit en instruktör, Elin Fahlgren, i slutet av maj
2018.
Rallylydnad - Tävlingar kommer att hållas 17/2 och 17/3, planer finns på att även söka en tävling
hösten 2018. Johanna Basth ska under mars påbörja en utbildning till rallylydnadsdomare, och
klubben önskar även att fler utbildar sej till skrivare på tävling.
Nosework - Ingen från denna sektor är på mötet och informerar.
Lydnad och bruks - 3 lydnadstävlingar planeras under 2018, den 2/6, 18/8 och 22/9. En del nytt
lydnadsmaterial kommer beställas in till klubben. 5 st nya tävlingsledare håller på att utbildas just
nu.
HUS - Kurser har hållits under hösten, och under våren planeras det att starta valp- och
vardagslydnadskurs, nybörjarkurs i rallylydnad och ev. en agilitykurs. Kanske även någon
vinterkurs i inomhuslokalen om efterfrågan finns.

RUS - Ev. en inofficiell utställning under våren 2018, men inga beslut fattas om detta.
Mark och fastighet - Ingenting speciellt, även denna vinter är det Svanbergs som sköter
snöröjningen.
Kök och städ - En ny dammsugare ska införskaffas.
Övriga frågor.
1. Harriet har varit i kontakt med Elin Palmqvist angående sponsring till våra tävlingar. Elin
driver ett rehab- och friskvårdsföretag för hund, och hon har erbjudit sej att komma till
klubben och informera om detta och visa stretching för hund. Vi är intresserade av detta,
kanske kan vi ta det i samband med årsmötet när många medlemmar är på plats. Harriet
håller fortsatt kontakt med Elin.
2. Lisbeth delar ut pokal till årets klubbmästare i lydnad, och det är Viktoria Lindström med
Bonnie!
Mötet avslutas.

