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Protokoll från medlemsmöte Falkenbergs brukshundklubb 2AL7-04-25

L. Mötet öppnas.
2. Val av ordförande: Thomas Bengtsson valdes till mötets ordf.
3. Styrelsens val av sekreterare: Anneli Andersson
4. Val av justerare samt tillika rösträknare: Tobias Nilsson samt Mona-Stina Hallin
5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst: Svar ja. Drygt 1 månad innan.
6. Fastställande v röstlängd: Ja, om det blir aktuellt
7. Godkännande av dagordning: Godkändes
8. Ekonomi. lnget att tillägga
9. Genomgång av kongresshandlingar:
Ordförande läste upp förslag och motioner till kongressen
Förslag 1: avgift till förbund 400 kr. Bifölls
Förslag2:Protokollkombination: Bifölls
Förslag 3: Logotyp "ta bort kedjan" Bifölls
Motion 1: Kongress varannat år: Avslås
Bifölls
Motion 2: Analys av...
Bifölls
Motion 3: Specialsök SBK
Skillnaden mellan specialsök och Nosework diskuterades.

10. Rapporter:
a: Ordförande:
Styrelsen jobbar/har jobbat med arbetsordningar. Skrivit ny attestordning. Nya koder
dörrarna: Ny datorpolicy. Möte med sektorernas sammankallande ska ske inom kort.

b:
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ndägarutbildningssektorn.

11 kurser under våren. 1 träff med instukörer, valp/sommarträffar iJuli månad.

Veterinärkvällden 2/5
c: Tävlingssektorn
Flera tävlingar avklarade. Två träningskvällar, 1 på gång den 9/5 startklass. Nosework clear

Round 2 st

5/6 lydnad alla klasser.
Planering för 2018 års tävlingar är igång
KM iNovember
Distriktet ska ha utbildning för tävlingsledare. Meddela Carola intresse.
d: Rasutvecklingssekorn
1 MT 1 MH har genomförts. Figurantutbildning genomförd. Stort intresse för MH och MT
e: Rallylydnadssektorn
Sommartävling 2-dagars. Hjälp behövs
f: Agili§sektorn
3 kurser under våren. 1 tävling har genomförts. En tävling i klass 3 den L4/6. Hjälp behövs
g: Serveringskommittdn
Tisdaglista. Skriv upp dig för att stå i köket mellan t8-20. Förbered fika/kaffe. I köket finns
lista

Grillning Tisdagar i sommar som sektorerna håller i.
Köksdörren kommer på försök att vara låst. Berörda har/fär nyckel
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11. h: Stug- och omrädeskommitt6n
Gräsklippning 1 gång per vecka
Agilityplan klipps varje Torsdag. Plocka undan hinder på Onsdag l«äll
Städdag den 2914 10-15
Vikdörrarna: Styrelsen vill att nya köps in.
Bytat larmföretag. Stugan är alltid larmad när det är låst. Även bakre toadörr har kodlås
i: PR-sekorn
Ny webbshop öppnad. lnfo finns på hemsidan:
6/5"Vi gårförvatten" på vallarna

12. Revisorer: Annika Wilsson-Svensson går upp som ordinarie.
13. Övriga frågor:
Annika har en id6 om att göra någon form av inomhusträningslokal.
Fortsätt att hälsa på varandra närvi träffas på klubben

14. Mötet avslutades.
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