Protokoll från medlemsmöte för Falkenbergs Brukshundklubb 2019-11-12
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande Carola Carlsson
3. Av styrelsen utsedd sekreterare Kerstin Hjelm
4. Val av justerare, tillika rösträknare Kamilla Björklander och Anneli Andersson
5. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst Svar ja
6. Fastställande av röstlängd 20 pers
7. Fastställande av dagordning Fastställes
8. Information av distriktets Valberedning Thomas Forss & Carina Haglund (Lisa Alebjär ej närvarande)
Önskan att minska avståndet mellan lokalklubbarna och distriktet, samt att få nya medlemmar i
distriktsstyrelsen – man får mycket tillbaka och det är trevligt att träffa medlemmar i andra lokalklubbar.
Lokalklubbarna har mycket nytta av distriktet. 19/11 är det distriktsmöte i Falkenberg, alla är välkomna att
delta. Distriktsmötena hålls på olika lokalklubbar, 6 klubbar ingår i Hallandsdistriktet. Klubbarna kan också
utse en distriktsrepresentant som förmedlar information från distriktets styrelsemöten men inte sitter i
styrelsen. Studiefrämjandet har kurser i föreningsteknik samt för olika föreningsfunktioner varje år.
9. Ekonomi Summa tillgångar: 826 021,25
10.Rapporter
a) Ordförande Nya skåp inköpta och monterade, ovanpå skåpen står plastbackar för förvaring – lägg ej tunga
eller fuktiga saker. Kommunen var här och tittade i fredags, de har märkt ut vilka träd som ska gallras bort i
vinter. Klubben får besked 14 dagar innan de kommer, visa hänsyn om skogsmaskiner arbetar och undvik att
parkera utmed staketet mot bäcken/rastrundan.
b) Hundägarutbildningssektorn Årets kurser är avslutade, 20 kurser har avverkats och sektorn vill tacka
instruktörerna.
c) Tävlingssektorn En tävling återstår, nosework TEM klass I, hälften av anmälningsavgifterna kommer att
gå till musikhjälpen. Nästa år inleds med lydnadstävling i Lotushallen.
d) Rasutvecklingssektorn Ej närvarande.
e) Rallylydnadssektorn Ej närvarande
f) Agilitysektorn KM i Lotushallen nu på torsdag, tävling i maj nästa år, gungbrädan måste lagas igen.
Agilitysektorn kommer också att arrangera någon form av insamling för musikhjälpen. Nummerskylt nr 1
saknas sen flera månader tillbaka. Agilitysektorn vill helst att ett förråd för tävlingshinder byggs i anslutning
till stora appellplan där tävlingarna hålls.
g) Serveringskommittén Kommittén har haft öppet under aktiviteter som MH/MT, goldendagen etc men
man har inte haft möjlighet att ha öppet kurskvällar.
Förslag att lägga ut info på någon hundsida. Många uttrycker sin uppskattning av köket.
h) Stug- och områdeskommittén Inget på gång just nu. Ovanligt få medlemmar deltog på städdagen – fler är
välkomna. WB-skåpet i lektionssalen är nu fastskruvat i väggen och grillen är rengjord. Någon har tagit
överdelen på askfatet – för några veckor sedan låg överdelen i bäcken men nu saknas den.

i) PR-sektorn Föreläsning med veterinär från Halland Djursjukhus lockade ett 20-tal deltagare och var
uppskattad. Sponsorer söks.
11. Motioner Inga inkomna.
12. Arbetsgrupp för förrådsbygge Bygglovsnämnden tillät inte placering på parkeringen utmed staketet mot
rastgården eftersom strandskydd råder. Förslag att istället placera ett förråd på 70 kvm utmed staketet mot
fältet samt att ha ett förråd på 20 kvm för agilityns tävlingshinder. Arbetsgrupp behöver komma igång
snarast, detaljplanen kontrolleras, ansökan om bygglov komma in etc. Kamilla Björklander, Sussie Cavallin,
Leif Gustafsson, Hans Andersson, Bo Linde, Kaj Johansson, Carola Carlsson, Tobias Nilsson. Sussie
beställer en detaljplan imorgon.
13. Övriga frågor Valberedningen söker nya namn till styrelsen inför kommande årsmöte.
Skyddsgruppen träffas 2 ggr per vecka dagtid. Thomas Hedlund ansvarar för att deltagande ekipage är
lämpliga. Man informerar gärna på kurser etc om så önskas.
Antalet medlemmar idag är 376, medlemsutvecklingen är positiv jämfört med förra året.
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