Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs medlemsmöte
den 23 april 2013.
28 medlemmar närvarande.
1 Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna.
2 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Siv Bergström och
Kaj Johansson. Dessa valdes även till rösträknare
3

Kallelsen till medlemsmötet var medlemmarna tillhanda 30 dagar innan mötet

4

Röstlängden fastställdes till 28 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 23 april 2013. Kassa
650 kronor. Bank: 383764,30 kr. Totalt: 384414,30 kronor. Fordran SM 2013 25000 kr. 381 medlemmar den15 april. Vi är näst största föreningen i Halland.
8

Förslag och motioner gicks igenom och diskuterades. Mötet beslutade följande.
FS förslag nr. 1. förslaget avslås.
FS förslag nr. 2
förslaget avslås
FS förslag nr. 3
------------FS förslag nr. 4
förslaget bifalles
Motion nr. 1 – 2 ------------Motion nr. 3
bifalles
9:
Ordförande Johan Eriksson rapporterade från SM mötena. Doggy sponsrar SMvästar och nummerlappar. - 29 april är det stormöte på IP. Doggy kommer att vara
närvarande och lämna information. – Klubben deltar på långlördag den 25 maj på
Rörbäcksplatsen. Vi kommer att informera och ha olika uppvisningar mellan 10,00 –
15,00.
Hundägarutbildningssektorn: Nya kurser startar i juni o augusti. Belöningsdag för
instruktörer i Ullared den 27 april genom Distriktet. Atina Gustavsson är utbildad
allmänlydnadsinstruktör.
Tävlingssektorn. Spårtävlingarna i mars ställdes in pga snö. 3 – 5 maj anordnas
gemensamt Lydnads o Bruks DM Vi har hand om lydnaden. Tävlingen körs enligt
SM-upplägget. 5 juni 2 kom i form kväll”. 6 juni nationaldagslydnaden.
Rasutvecklingssektorn; Fyra stycken testledare har uppdaterats. Åtta nya B-figuranter
har utbildats. MT den 28 april.
Tjänstehundssektorn: 18-19 maj Certprov på Nyårsåsen.
Rallylydnadssektorn: 27 april tävling med 171 starter. 17 augusti rallydag med
gemensam träning för alla klasser.

Serveringskommittén; Har haft möte och diskuterat vad som behövs inför SM. Bl.a.
behövs frysar för förvaring i.
Stug o områdeskommitten. Överenskommelse med Föreningsrådet om gräsklippning
och fyra timmar i veckan för ca 19000 kr för 2013. Vi har fått beviljat bidrag från
Kommunen till bl.a. förbättring av elen på 64000 kronor. Toaletterna är nu
iordninggjorda. Soffor till planerna skall målas. – Stubbfräsning skall göras, -Två
städdagar i april. –Ett stort tack till Kaj Johansson som håller på att måla och göra
iordning i stugan.
Agilitysektorn. ----10

Inga motioner fanns inlämnade.

11

Annika Svensson Wilsson talade om att en buss är sponsrad till SM i Bruks.

12

Johan Eriksson avslutade mötet.

.

…………………………………
Ordförande Johan Eriksson

…………………………………………..
Sekreterare Gun Engström

