Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundklubbs medlemsmöte den
6 november 2012.
1

Johan Eriksson öppnade mötet och hälsade välkomna.

2

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Cecilia Arvidsson
och Louise Johansson. Dessa valdes även till rösträknare

3

Kallelsen till medlemsmötet var medlemmarna tillhanda 30 dagar innan mötet

4

Röstlängden fastställdes till 24 stycken röstberättigade medlemmar.

5

A. Till ordförande för mötet valdes Johan Eriksson.
B. Gun Engström utsågs till sekreterare för mötet.

6

Dagordningen godkändes.

7

Gun Engström och Agneta Carlson redogjorde för klubbens ekonomi per den 6
november 2012. Bank: 395 641.95 kr. Fordran SM – 13 25000 kr. Gun Engström
hade gått igenom klubbens ekonomiska utveckling sedan 2003. 2003 var dom
likvida medlen 193765.95 kr, 2005 - 228218,80 kr, 2007 - 267650,87 kr, 2009 254239,06 kr, 2010 - 312205,71 kr, 2011 - 338467,53 kr, 2012 - 395 641,95 kr.

8

Johan Eriksson rapporterade från SM kommitténs möten. Agria och Doggy är
huvudsponsorer. Hittills har det kommit in 75 stycken funktionärsanmälningar
därav 40 från klubben. Det saknas en PR-ansvarig som kan ta hand om bl.a.
reklam för tävlingen och ha kontakt med tidningar mm.

9

Ordförande: Johan Eriksson och Fredrik Wibäck representerade klubben på
Varbergs brukshundklubbs 70 – årsjubileum.
Hundägarutbildningssektorn: Camilla Sjöberg, Carola Karlsson och Anna
Furuholm Karlsson har börjat på instruktörsutbildning i Laholm.
Tävlingssektorn: 9/9 appellspår, 30/9 elitspår, 27/10 Halloweenlydnad.
Falkenberg kom på femte plats i Hallandskampen. 11/11 söktävling, 24 november
KM i lydnad, bruks och rallylydnad.
Rasutvecklingssektorn: MT tester den 3 o 4 november med 8 deltagare varje dag.
Tjänstehundssektorn: --Rallylydnadssektorn: Tre tävlingar har anordnats under året.
Serveringskommittén: ---Stug- o områdeskommittén: Staketet har lagats. Två städdagar under hösten. Lift
hyrdes för att belysningen och rengörning av taken. Bänkar lagades.
- Nytt avtal med Föreningsrådet om gräsklippning under säsongen 2013 och åtta
timmar i månaden till övriga göromål som behövs bl,a, snöskottning o skötsel av
kyrkogården.
- Det behövs sätta upp någon sorts markering vid IPO planen och agilityplanen så
att man inte kan parkera på gräset. Parkering bör ske på grusparkeringen.
- Föreningen har sökt investeringsbidrag av kommunen för att bl.a. se över och
förbättra elen på området.

Agilitysektorn: KM i Lotushallen, Small - Anette Nilsson o Kompeace. Medium Ola Berg o Dixie, Large - Hanna Wennersten o Chili.
10

Tack för hjälpen fest den 24 november
Medlemmarna uppmanas att vara uppmärksamma på okända bilar som kör in och
kollar på området. Saker har försvunnit från bilar på området

11

Johan Eriksson avslutade mötet.

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

………………………………………
Protokollsekreterare Gun Engström

……………………………………….
Justerare Cecilia Arvidsson

……………………………………….
Justerare Louise Johansson

