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1. Mötet öppnades av ordförande
2. Val av ordförande:

-1L-!4

Carola Karlsson

Till ordförande vid mötet valdes Carola Karlsson

3.

Av styrelsen utvald sekreterare:
Sylvia Johansson

4.

Val av justerare tillika rösträknare:
Till justera re/rösträknare valdes Kerstin Hjelm och Jörgen Gustafsson

5.

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst:
Besvarades med JA.

6.

Fastställande av röstlängd:
Fastställes om behov skulle föreligga

7.

Fastställande av dagordning:
Tilläeg under övrigt, info från distrikts valberedning samt från klubbens valberedning.

8.

Ekonomi:
Ekonomin är riktigt bra. lnga frågor från mötet gällande utlämnade resultatrapporter.

9.

Rapporter:
a) ordförande
Se bilaga 1

b) Hundägarutbildningssektorn
1 kurs i nosework pågår. En pågående valpkurs. Ytterligare en valpkurs startar när den första
är avslutad. Dessa kurser går på dagtid

c)Tävlingsektorn:
Se bilaga 2

Rasutveckli ngssektorn
Under hösten har det genomförts 4 MH och 3 MT. Totalt under året 6 MT och 11 MH. Av

d

)

dessa var 11 bokade av uPPfödare.

Planeringen för 2018 har ännu inte påbörjats
e) Rallylydnadssektorn:
Klubbmästare i rally blev Cissi Arvidsson och Mini. De tog titlen för andra året i rad.

f) Agilitysektorn:
KM i agility kommer att hållas i samband med distriktmästerskapet i Halmstad den 9
december. Anmälan görs på Sagik tävling.
g) Serveringskommittdn
Mycket lite personer kvar isektorn. Mer hjälp behövs om de ska orka med att hjälpa till på
alla aktiviteter som ordnas.
h) Stug och områdeskommitt6n:
Se bilaga 3

lnformerades även om att kontorsdörren ska bytas.
Kom upp förslag från medlem att bygga en inomhushall, typ den som finns i Värnamo, för att
bredda verksamhet under vinterhalvåret. En id6 att ha i åtanke enligt mötet.

i) PR-sektorn
Sektorn jagar gamla och nya sponsorer inför 2018
lnformerades om att det finns en ny mössa att köpa i reklamshopen på hemsidan
Förslag kom upp att trycka upp §gkassar med klubbens logga.

10. Motioner:
lnga inkomna motioner att ta upp.

11. Övriga frågor:
Distriktets valberedning med Kenneth Brorsson i spetsen var på plats för att informera om
att det behövs mer folk till distriktss§relsen. Även revisorer behövs. Om inte distriktet får
ihop en styrelse så är risken överhängande att Hallands distrikt försvinner och att vigår upp i
ett annat distrikt. T.ex västra.
De söker gärna yngre förmågor som kan engagera sig. Distriktet är en länk till SBK. Om
Halland skulle gå upp i ett större distrikt är risken stor att våra åsikter inte blir hörda hos SBK.
Klubbens egen valberedning genom Pernilla Stjernfeldt informerade om att de söker
suppleanter och revisorer till klubbens styrelse. Det är bara att kontakta valberedningen om
man känner för att hjälpa till, eller om man vet om någon annan som skulle vara villig att
hjälpa till.
Kom fram förslag om att det ska vara minst 5 personer i varje sektor/kommitt6. Att varje

kommitt6 ska ha egna möten. Vissa har det redan idag. Mer samarbete mellan sektorerna
efterlystes också.
Pistolhanteringen diskuterades eftersom en trasig pistol hittades på kontoret. Den skulle
varit inlåst i säkerhetsskåpet. På nästa styrelsemöte tas beslut om den framtida hanteringen
och vilka som ska ha kod till säkerhetsskåpet.
2 Tisdagar i slutet av januari och 2 tisdagar i början av februari är det fritt fram och komma
till klubben och diskutera hund. Olika aspekter på träning raserskillnader etc.

Tid mellan L9-20. Alla är välkomna

12. Mötets avslutande:
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

Ordförande: Carola Karlsson

)--^r*tfp-Justerare: Kerstin Hjelm
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Rapport från ordförande till medlemsmötet
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på med möten och träffar'
Hösten har gått fort, det flyter

RepresenteradeklubbenpåUllaredsBrukshundklubbs20-årsjubileumioktober.
veckan då vi sparkade
och kommitt6er i höst. Den senaste förra
Det har varit wå träffar med sektorer
igång budgetarbetet.
har

ihop och arbetet
en aktiverings- och miljöbana har satts
En arbetsgrupp som ska anlägga
är att
meran agiritypran och apperpran. Tanken
påbörjats. Denna kommer att rigga i skogsdungen

användamycketnaturmaterialochattdeolikabyggenaskasmältainimiljönsåmycketsommöjligt

medhjälpare och vi hoppas på
på med några, gärna snickarkunniga'
Arbetsgruppen behöver nu fyllas
kan bli en invigning till våren'
en mild och snöfattig vinter så att det
får ni gärna kontakta
materiar över och vi, skänka detta så
Är det någon som tror sig ha användbart
någon i gruppen eller stugkommitt6n'

möte' nästa blir den 20
"skrea-dag" den 26 mai'Det har varit ett
Klubben är engagerad i nästa års
kontakta carola
villvara med i planeringen så går det bra'
november. om någon av medlemmarna
och häng med På mötet På måndag'

har tagit detta
protokolren försvunnit från hemsidan. Styrersen
har
noterat
redan
säkert
som någon
medlemmarna' inte är
även om de ska vara tillgängliga för
beslut eftersom styrelseprotokoll,
protokoilen finns i en pärm på soffbordet' I
att räsa på hemsidan.
offentriga och inte ska rigga öppet

dennapärmkomm"ro.rråolikastyrdokument,policysochstadgarattfinnas'tätttillgängligtförden
för medlemmar
på en lösning med inloggning på hemsidan
titta
att
också
kommer
vi
läsa.
vill
som
finnas där'
och då kommer protokollen att
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Rapport frå n tävlingssektorn till medle msmötet
Tävlingsåret avslutades med ett klubbmästerskap den 1.1 november och helt färska dubbla
klubbmästare är Kerstin Hjelm och Kenzi.

Tävlingssektorn har ett planerat arrangemang kvar i år, en clear round i Nose Work annandag jul,
därefter påbörjas sammanstältningar och uträkningar for; att utse Årets Hund i olika grenar.
2018-års tävlingar inleds den 3-4 mars i Lotushallen med lydnad start-klass 1 på lördagen och
doftprov för Nose work på söndagen.

Bilaga 3

Rapport från Stug' och områdeskommitt6n till medlemsmötet

Ny sammankallande är Anders Nyström.

Två planerade åtgärder som skulle ha gjorts under året har inte gjorts ännu. Det ena är utbyte av
staketstolpar. Det visade sig att även nätet börjat ta stryk i nederkant och styrelsen beslöt då att
vänta tills nästa år och begära bidrag från kommunen för att kunna byta ut hela stängslet från
grindarna vid vägen, runt IPO-plan och ner längs diket. Offert för detta är inhämtad och den ligger på
84 000.
Det andra är belysningen. Två stolpar ska höjas på appellplan och agilityplan ska få ny belysning. Där
har man varit ute och tittat och väntar nu på att det ska bli lite tjäle så det går att köra ut med en

tung lift på appellplan.
Under hösten la pumpen till avloppet av. Orsaken - sådant som inte ska spolas ner i toaletten har
trasslat sig in i pumpen och förstört den. Ny pump, arbetskostnader och kostnad för att hyra in
toaletwagn i Wå omgångar gick på drygt 23 000 kr. Det hade kunnat göras en del roligare saker för
den summan.
Högt uppe på önskelistan står nu nya förvaringsutrymmen. De båda containrarna och den befintliga
förrådsbyggnad som finns börjar bli alltför dåliga.

