Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs medlemsmöte
den 5 november 2013.
18 medlemmar närvarande.

1 Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna.
2 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Sylvia
Johansson och Kinny Tell. Dessa valdes även till rösträknare
3 Kallelsen till medlemsmötet var medlemmarna tillhanda 30 dagar innan
mötet
4

Röstlängden fastställdes till 18 stycken röstberättigade medlemmar.

5a. Till ordförande för mötet valdes Johan Eriksson. B. Gun Engström utsågs
till sekreterare för mötet.
6

Dagordningen godkändes.

7 Gun Engström och redogjorde för klubbens ekonomi per den 1
november 2013. Bank 386914,69 kr.
8 Ordförande: Johan Eriksson tackade för den fina SM festen som blev
mycket lyckad.
Hundägarutbildningssektorn: 9 kurser har anordnats under hösten. I
december kommer planerade kurser att läggas ut på nätet, så man kan
intresseanmäla sig där. En agilityinstruktörsutbildning har startat med tre
deltagare från klubben.
Tävlingssektorn: Halloweenlydnaden med 37 starter. Söktävling den 10
november med 14 startande ekipage. KM den 16 november 7 spårhundar, 17
lydnadshundar och 15 rallyhundar är anmälda.
Rasutvecklingssektorn; Under året har 7 MH och 5 MT anordnats.
Utbildade under året: 8 st B-figuranter, 2 st A-figuranter MH, 1 A-figurant
MT och 1 utbildad Beskrivare. Figurantutbildning, M1, M2 och M3 planeras
2014 tillsammans medövriga i distriktet.
Tjänstehundssektorn: Ev en kurs till våren.-Rallylydnadssektorn: En tävling har anordnats under hösten med 150
starter. D-rally kommer att ordna sekreterar o skrivarutbildning.
Serveringskommitten; Behöver hjälp i köket.
Stug o områdeskommitten. Avloppet har gjorts iordning. Delar av taket
lagat. Sortering av glas, papper mm kan läggas i kärl som kommer att göras
iordning vid containrarna. Stormen förstörde Engelsons skylt på planen,

Bosse o Anna Andrén har avsagt sig som sammankallande i kommitten.
Agilitysektorn, ---Valberedningen. Valberedningen behöver hjälp med förslag på personer till
styrelsen.
9 Motioner. –
--10 Skotträningen diskuterades. Beslöts att köpa in en skotträningsapparat –
skottränare. Karin Svensson fick i uppdrag att köpa in den och tillhörande skott.
Den skall förvaras på klubben för användande vid skotträning. Hur användandet
skall fungera får diskuteras vidare och beslut tas om hur det skall fungera.
11

Johan Eriksson avslutade mötet.

………………………………………………………………………………….
Ordförande Johan Eriksson
Protokollsekreterare Gun Engström

…………………………………………………………………………………..
Justerare Sylvia Johansson
Justerare Kinny Tell

