Protokoll fört vid Falkenbergs Brukshundsklubbs medlemsmöte den
21 april 2015.
24 medlemmar var närvarande.

1.

Ingrid Salomonsson öppnade mötet och hälsade välkomna.

2.
Tillsammans med ordföranden att justera dagens protokoll valdes Siv Bergström
och Carola Carlsson. Dessa valdes även till rösträknare.
3.

Kallelsen till medlemsmötet var medlemmarna tillhanda 30 dagar innan mötet.

4.

Röstlängden fastställdes till 24 stycken röstberättigade medlemmar.
5a. Till ordförande för mötet valdes Ingrid Salomonsson.
5b. Till sekreterare för mötet valdes Lotta Thorén.
6 . Dagordningen godkändes.
7.Ingrid Salomonsson redogjorde för klubbens ekonomi per 21 april 2015. Den
ekonomiska rapporten gicks igenom och godkändes.

8. Kongresshandlingarna gick igenom och diskuterades. Mötet beslutade följande:
1. FS förslag ang höjning av avgiften godkändes.
2. FS förlag nr 2- Meriteringsregler för barmarksdrag godkändes.
3. FS förslag nr 3 -Revidering av regler för bruksprov. Medlemmarna godkänner förslaget
från FS, men med undantag av den del rörande hinderhöjderna, apportvikterna samt
rörande koefficienterna för munkorgsarbetet.
4. FS förslag nr 4 -Meriteringsregler för draghund i nordisk stil godkändes.
5a. FS förslag nr 5a -Införande av regler för startklass godkändes.
5b. FS förslag nr 5b -Införande av internationella regler för lydnadsprov klass 1-3.
Rösträkning vidtogs och utföll enligt följande: 10 röster för, 3 emot och 11 nedlagda röster.
FS förslag godkändes.
6. FS förslag nr 6 -revidering av regler i rallylydnad godkändes.
7a. FS förslag nr 7a-Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)
godkändes.
7b. FS förslag nr 7b-Revidering av anvisningar för mentalbeskriving av hund (MH)
godkändes.
8. FS förlag om kongress vartannat år godkändes.
9. Motioner inkomna till kongressen 2015:
a. Motion nr 1godkändes i strid med FS förslag.
b. Motion nr 2 avslås enligt FS förslag.
c. Motion nr 3 avslås enligt FS förslag.
d. Motion nr 4 avslås enligt FS förslag.
e. Motion nr 5 anses besvarad.
f. Motion nr 6 anses besvarad.

8.
Rapporter.
Ordförande: Informerade om ”Vi går för vatten”dagen och Siv Bergström, Ingrid
Salomonsson samt Anna Furuholm-Karlssson ställer upp som visningshundar den 2 maj.
Hundens dag den 22/8 kan sammanslås med klubbmästerskapet. En kommitté för detta
arbete bör bildas, Carola Carlsson anmälde sej som intresserad.
Hundägarutbildningssektorn: Vårens kurser är alla fullbokade, en del redan
avslutade. ”Hund för alla” startar i april. Valp sommarträffar i juli. Klubben har 2
deltagare på en pågående rallylydnadsinstruktör utbildning. Lotta Thorén är
anmäld till SBK's nya utbildning till SBK instruktör i specialsök - antagningen är
dock ej avslutad ännu, platser på kursen går i första hand till sökande från Västra
distriktet.
Tävlingssektorn: Carola informerade om tävlingen som har hållits i Lotushallen 58
stycken starter, samt brukstävling i lägre klass spår med 9 stycken starter.
DM den 2-3 maj, ”Kom i form”-kväll inför DM den 1 maj. 3 nya tävlingsledare inom
lydnaden är utbildade: Janne Svensson, Hanna Borg och Lotta Thorén.
Rasutvecklingssektorn: Uppdaterings samt utbildningshelg för figuranter har ägt
rum. 2 MH för Varbergs räkning. 1 ny testledare är utbildad; Jan Karlefeldt.
Tjänstehundssektorn:--Rallylydnadssektorn: Rallytävling 30 maj.
Serveringskommittén: Serveringskommittén önskar bättre information inför tävlingar
samt vid andra tillfällen då köket behöver bemannas. Förtidsbeställning av mat som
testades vid brukstävlingen senast var ett bra koncept tyckte personalen. Köket
behöver hjälp i köket vid DM t ex, även enstaka timmar som frivilliga kan ställa upp
med att hjälpa till i köket uppskattas mycket.
Stug o områdeskommittén: Fixardag den 19 april med 12 stycken som deltog.
Bland annat krattades det löv och terrasstaket togs ner, det eldades grenar och det
gjordes fint på området. Kaj har tvättat stugan inför målningen. Den 9 -10 maj ska
stugan målas i en beige färg.
Agilitysektorn: --10.
11.

12.

Inga motioner fanns inlämnade.
Gun Engström skulle avtackas men kunde ej närvara. Ordföranden lämnar över
blomman vid ett senare tillfälle.
Ingrid Salomonsson avslutade mötet.

....….........................................
Ordförande Ingrid Salomonsson

…............................................
Justerare Siv Bergström

….............................................
Sekreterare Lotta Thorén

…............................................
Justerare Carola Carlsson

