Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs
medlemsmöte den 29 april 2014.
21 medlemmar närvarande.

1 Ingrid Salomonsson öppnade mötet och hälsade välkomna.
2 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Tina Crafoord och
Vibeke Sönnby. Dessa valdes även till rösträknare.
3

Kallelsen till medlemsmötet var medlemmarna tillhanda 30 dagar innan mötet

4

Röstlängden fastställdes till 21 stycken röstberättigade medlemmar.

5a. Till ordförande för mötet valdes Ingrid Salomonsson. b. Gun Engström utsågs till
sekreterare för mötet.
6

Dagordningen godkändes.

7 Gun Engström och redogjorde för klubbens ekonomi per den 29 april 2014. Klubben
har på bank 551677,39 kr. Den ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes.
8

Förslag och motioner gicks igenom och diskuterades. Mötet beslutade följande.
Förslag om Förbundsavgift 2015–2017.
2015 är redan klart. 2016–2017 bör utredas bättre och komma med förklaring varför
det ska höjas och vad vi får för det.
Motion nr
1 Enligt FS förslag.
Motion nr
2 Avslås enligt FS förslag
Motion nr
3 Avslås. Frågan skall utredas.
Motion nr
4 Styrelsen anser att motionen är besvarad.
Motion nr 5-6 Motionerna avslås. FS får i uppdrag att till kongressen 2015 utreda
och inkomma med förslag till beslut i frågan.
Motion nr
7 Motionen avslås.
Motion nr
8 Motionen är besvarad.

9:

Rapporter
Ordförande; Föreningen har deltagit i två möten angående ”Gå för vatten” den 3 maj.
Kurs i Föreningsteknik har anordnats med SBK-D SF som arrangörer. Fredrika
Jonasson har antagits till agilitydomarutbildning. Kostnad 3000 kr.
Hundägarutbildningssektorn: 9 kurser är igång. Hund för alla startar i maj.
Sommarträffar i juli. Anmälningar till kurser läggs ut på nätet i mitten av juni.
D-hus läger i Ullared. Klubben betalar för två utbildade instruktörer. Medhjälpare får
delta men får stå för en del av avgiften.
Tävlingssektorn; 11 starter på lkl spår. DM den 3-4 maj. FBK ansvarar för
skyddsdelen. 6 juni Nationaldagslydnaden. 5 juni ”kom i form kväll”.
Två träningstävlingar i sommar.
Rasutvecklingssektorn; Nästa test den 4 maj. M3 utbildning på klubben den 29-30
maj.
Tjänstehundssektorn: ---.

10

Rallylydnadssektorn: 26 april tävling med 150 starter.
Serveringskommitten; Behöver hjälp i serveringen. 30-31 juli behövs mycket hjälp
både i kök och försäljningen i tält på planen.
Stug o områdeskommitten: Fixardagar den 5 april med 25 stycken som deltog. 27
april var det 12 stycken som deltog. Bl.a. byttes stuprännor, krattades löv, rengjordes
terrasstaket m.m. Den 8 maj körs alla glasflaskorna och lämnas i iglos vid
avfallsstationen. Belgarklubben i västsverige lånar planen för träning.
Agilitysektorn. Fixardag den 21 maj. Planen klipps på torsdagar då hindren skall vara
undanplockade.
Inga motioner fanns inlämnade.

11 - Vi går för vatten den 3 maj med start på Vallarna. Klubben har sin station på Hertigen.
Sponsorer betalar efter antalet startande. Rotary och deltagande föreningar delar på intäkterna.
Rotary bygger brunnar i Kenya.
- Grillkvällar börjar den 17 juni.
- 2017 träder nya internationella lydnadsregler i lägre klasserna in. 3 juni tävlingsträning och
prova på dom nya klasserna med genomgång efteråt. Regelrevidering i Bruks på gång.
- Samverkangrupp bildad mellan Skåne, Halland, Blekinge o Småland.
- Spegel efterfrågas på planen. Kostnadsförslag lämnas in till styrelsen.
- Hinder, bänkar o skärmar är dåliga o måste lagas eller bytas ut.
- Styrelsen föreslår att vi har två medlemsmöten och ett årsmöte under verksamhetsåret. Detta
är enligt stadgarna. Förslaget diskuterades och hänsköts till styrelsen. Eventuellt ha ett
infomöte i augusti.
12 Ingrid Salomonsson avslutade mötet.
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