Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs medlemsmöte
den 10 november 2015.
1. Mötet öppnandes
2. Till mötets ordförande valdes Thomas Bengtsson.
3. Till mötets protokollförare valdes Lotta Thorén.
4. Till justerare valdes Tobias Nilsson och Louise Johansson till rösträknare.
25 Medlemmar deltog i mötet.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst besvarades jakande, kallelse via utskick via brev
är gjort 30 dagar innan mötet, kallelse via e-postmeddelande är utsänt, samt kallelsen har
varit anslagen på klubbens anslagstavla både inomhus samt utomhus.
7. Dagordningen fastställdes.
8. Den ekonomisk rapporten presenterades av Rebecka Jägryd.
9. Rapporter.
a. Ordföranden.
SBK Halmstad firade under hösten 60 års jubileum, Gun Engström och Anders Wellsfält
deltog á klubbens vägnar i uppvaktningen. En insättning till SBK's minnesfond från klubben
blev gåvan som överlämnades vid uppvaktningen.
b. Tävling.
Den 11 oktober deltog Falkenberg med ett lag, Anders, Carina, Lina och Sara i
Hallandskampen. Laget kom på en hedrande 4:e plats.
Genomförda tävlingar:
Halloweenlydnaden den 24/10 med 35 starter. I klass 2 vann Maria och Cendi fick ett första
pris. I klass 1 kom Hanna med Ulmo trea med ett första pris, och Anders och Sia blev fyra
med ett första pris.
Söktävling den 8/11 med 15 starter.
Kommande tävlingar:
2016 startar med lydnadstävlingar inomhus i Lotushallen den 5 och 6 mars. Klass 1-3 på
lördagen och eliten på söndagen.
Den 10 april blir det högre och lägre klass spår.
Övrigt:
Klubbarna i distriktet kommer att ordna träningstävlingar i brukslydnad under vintern. Lista
på när och var finns på anslagstavlan samt på nätet.
c. HUS.
Höstens kurser är nu till större delen redan avslutade och samtliga har varit fulla.
Två nya instruktörer i rallylydnad har under året blivit godkända och klara med sin

utbildning, Anna Furuholm-Karlsson samt Lotta Thorén. En instruktör i specialsök Lotta
Thorén (detta är Sbk's pilotutbildning i specialsök där nosework är en del av utbildningen)
har nu också blivit godkänd och är klar med utbildningen.
2 kurser i specialsök / nosework för medlemmarna har också påbörjats under hösten.
HUS-sektorn påminner om att dom tar gärna emot förslag i sin brevlåda inne på kontoret om
medlemmarna skulle ha några eventuella önskemål /förslag på eventuella föreläsningar som
vi skulle kunna ordna eller om ni har andra idéer /önskemål på aktiviteter ni skulle vilja ha
på klubben.
Veterinärkvällen som vi tidigare har haft på klubben kommer att återkomma igen under
våren.
d. RUS.
Sedan i augusti har RUS genomfört 1 MT samt 4 MH, av dessa 4 var 3 bokade av
uppfödare, det återstår ett uppfödare MH som genomförs den 15/11.
Under 2015 har RUS anordnat totalt 14 testtillfällen.
RAS/RUS konferens kommer hållas i Södertälje den 6-8/11. Roger och Thomas kommer att
närvara.
Uppdatering i utbildning för funktionärer kommer att hållas den 5-7/2 2016 i Laholm.
e. Stugan.
Under årets har 2 fixardagar anordnats.
2 broar har renoverats och 1 nybyggd, dränering av stugan har utförts, dikena är rensade, ny
cafébod har byggts på appellplanen, nytt staket har satts upp runt rastgården, stugan har
målats, sly har röjts runt området vid staketen. Belysningen på appellplanen samt vid
parkeringen har bytts ut, samt minneslunden fixats till. Det har flisats stubbar vid
parkeringsområdet.
På lördag 14/11 samlas frivilliga kl 11.00 för att rensa ris vid klubben.
f. Servering.
Serveringen är i stort behov av flera frivilliga och om någon skulle vara att hjälpa till
antingen då och då eller lite mera ofta är ni varmt välkomna att kontakta
serveringskommittén.
g. Agility.
Vi saknar intresserade som vill ingå i agilitysektorn så i nuläget blir det tyvärr inga tävlingar
under våren på klubben.
h. Rallylydnad.
1 tävling har hållits i höst. Nästa år är en dubbeltävling under kvällstid planerad den 29-30
juli. Planen är att hålla igång 4 banor samtidigt på kvällen, och även ha en lagtävling.

Många funktionärer kommer att behövas så om några är intresserade av att hjälpa till.
Kontakta gärna sektorn för mera information.
Nästa möte för funktionärerna kommer att hållas den 2 feb 2016.
10. Motioner.
Inga motioner är inlämnade.
11. Övriga frågor.
a. Mötet diskuterade om löptikar med tikskydd ska få vistas i de 2 nya lektionssalarna. Mötet
ansåg att om det är under lektionstid och under en mycket kort tidsrymd (någon/några
minuter) så kan löptik med tikskydd godkännas att vistas i lektionssalarna för att utföra en
uppgift under en kurs, (ex under ett rumssök under en nosework-kurs), men mötet önskade
ej någon allmän förändring av reglerna så att löptikar alltid skulle vara tillåtna i stugan.
Däremot ansåg mötet att dagens regel med löptikar som i nuläget är ej tillåtna på IPO-planen
att den regeln är lite omotiverad, och lämnade över frågan till styrelsen att eventuellt i så fall
besluta om frågan.
b. Mötet diskuterade vilka regler medlemmarna vill ha på klubben.
Ett förslag framfördes att vi borde anpassa oss till Sbk's policy rörande rökning på
klubbområdet. Mötet ansåg att rökning ej ska tillåtas på altanen eller i närheten av entrén till
stugan.
Regel om att hundar ska hållas kopplade på parkeringen samt också under transporten till
rastgården och kopplas loss först inne i rastgården efterfrågades av en del medlemmar.
Tydligare ”upptaget” skylt i rastgården efterfrågades eller en bättre upphängning av den
nuvarande skylten, så att risken för incidenter i rastgården minimeras. I nuläget är det ibland
svårt att veta om det är upptaget eller ej i rastgården, bruket att hänga kopplet över grinden
rekommenderas då det blir en tydlig signal till andra att rastgården redan är upptagen.
Övrigt:
Inbjudan till konferens för skyddshundfunktionärer och för övriga intresserade, ska anslås på
anslagstavlan.
Sven Elis Thunman, vår första hedersmedlem, har gått bort. Förslag om en insättning i hans
namn till SBK's minnesfond lades fram.
Förslag om ytterligare hedersmedlemmar borde utses framfördes också, vilket styrelsen ska
överväga.

12. Mötets avslutades.
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