Protokoll medlemsmöte Falkenbergs BK
120424
1. Ordföranden Johan Eriksson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. Fredrik Wibäck och Roger Nordlinder valdes att justera protokollet.
3. Medlemmarna ansåg mötet vara stadgeenligt utlyst.
4. Beslöts att röstlängd skulle fastställas vid behov.
5. a) Johan Eriksson valdes till mötesordförande.
b) Kerstin Hjelm anmäldes som styrelsens val av sekreterare.
6. Dagordningen godkändes.
7. Ekonomin gick igenom, inkomster uppgick till 166863,36 och utgifter till 143385,37.
I kassa fanns 860,00 kr, på bank 315992,47 kr och på plusgiro 9564,05 kr. Då man övergått till att
använda bankgiro istället för plusgiro kommer sistnämnda att avslutas.
8. Kongresshandlingarna gicks igenom:
Motion 1, 2, 3, 4: FBK går på FS förslag.
Motion 5: FBK önskar ett förtydligande av vad som gäller avseende krav på medlemskap vid
utbildningar inom SBK.
Motion 6: FBK bifaller motionen.
9. Rapporter:
a) Ordföranden rapporterar att arbetet inför SM i lydnad och agility 2013 fortskrider med möten
första måndagen i varje månad. Loggan blir samma som användes vid Bruks-SM men i annan
färg. En delegation kommer att åka till årets SM för att studera arrangemangen på plats. Doggy
har gått in som huvudsponsor och kommer att bekosta funktionärskläderna som blir västar.
Anna Andrén har tillträtt som sekreterare och ekonomiansvarig i SM-gruppen. Funktionärer
söks främst till parkering, vakthållning, servering etc.
b) Hundägarutbildningssektorn har 7 kurser igång, en intensivkurs i rallylydnad är avslutad. Man
har planer på en prova-på-rapport-dag samt en del andra aktiviteter för instruktörer med
utgångspunkt från den enkät som lämnades ut i höstas.
c) Tävlingssektorn har genomfört en tävling i högre klass spår med 10 deltagare och en i lägre klass
spår med 9 deltagare. Närmast på programmet står Nationaldagslydnaden som inleds med en
kom-i-form-kväll den 5 juni (förslag på aktiviteter efterfrågas) och därefter lydnadstävlingar
klass I-elit den 6 juni. Två nya tävlingssekreterare har utbildats, Anneli Andersson och Carola
Carlsson.
d) Rasutvecklingssektorn har genomfört 2 MH med totalt 16 deltagare. Närmast på programmet
står MH den 12 och 13 maj. Man har även förfrågningar om 2, ev 3 uppfödar-MH utöver de

e)
f)
g)

h)

i)

redan planerade. Mentaltestbanan (MT) är klar och testkörd, den ska tas i bruk så snart den
blivit godkänd.
Tjänstehundssektorn rapporterar att det varit certprov i bevakning den 6 och 7 april, 6 av 8
hundar blev godkända. En ny kurs har startat med 8 deltagare varav 3 från FBK.
Rallylydnadssektorn kommer att ha årets första tävling den 20 maj, dock troligen inte med lika
många anmälda som förra året. Hildur Persdotter har hållit en intensivkurs som är avslutad.
Serveringskommittén har haft ett möte där man fördelat arbetet vid kommande evenemang på
klubben. Man hälsar en ny medlem i kommittén välkommen – Mia Sjöström som till vardags är
kokerska på Långåsskolan.
Stug- och områdeskommittén rapporterar från städhelgen den 21 och 22 april som var mycket
lyckad, inräknat båda dagarna var det 45 medlemmar som ställde upp och mycket arbete blev
uträttat på klubbens område. Styrelsen har låtit ett företag komma med en offert på vad det
skulle kosta att ersätta fallfärdiga stolpar och sträcka upp näten i staketet runt klubbområdet.
Offerten landade på 26466 kr plus moms. Mötet beslöt att uppdra åt styrelsen att göra
upphandlingen enligt offerten. Innan arbetet kan komma igång, tidigast i slutet av maj, behöver
ytterligare upprensning av växtligheten kring staketen ske. Stugan behöver målas om invändigt,
Agneta Carlson ansvarar för att färg köps in. Luftvärmepumpen har gjort att inomhusklimatet
förbättrats åtskilligt. Eventuellt kan ytterligare en pump behövas för att hålla temperaturen i
hela stugan.
Agilitysektorn kommer att ha årets första tävling första 2 och 3 juni, det handlar då om klass II
och III, hopp och agility, small, medium och large. Som vanligt kommer man att behöva många
funktionärer.

10. Inga motioner hade inkommit.
11. Yvonne Ihlbom informerade om att Blå Stjärnan kommer att anordna hundpromenader första
söndagen i varje månad under sommaren, man utgår från Scoutstugan på Vallarna kl 11.
12. Ordföranden Johan Eriksson förklarade mötet avslutat.
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