Ockelbo Brukshundklubb
C/O B-M Larsson
Vallsbo Stockholm
816 94 Ockelbo

protokoll
MEDLEMSMÖTE
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2017-04-23 kl. 18:00
Antal närvarande: 9 personer.

§41

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§42

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes

§43

Val av justerare.

Till justerare valdes Christel Diekmann

§44

Inlämning av övriga frågor.

Distriktets årsmöte rapport.
Information från VU möte.

§45

Genomgång av föregående protokoll.

Årsmötes protokoll justerat.

§46

Rapporter:

 Kongress 2017
Anna-Lena Åström informerar att kongressen kommer gå av stapeln 20-21 Maj i Stockholm.
Förbundsavgiften föreslås att bli 400kr för förbundsavgift, förbundsavgift i utland 530 och för
familjemedlem 0kr under 2017 0ch 2018. Det kommer bli en jubileums logotyp inför att man
firar 100år. Man föreslår att kongresserna ska förläggas vartannat år. Några av de motioner
som kommer beredas under kongressen gicks igenom.
 Kassör
Balansrapport från kassören, köket går fortfarande inte bra, hur ska man få igång
försäljningen på fika?
 Tävling

På gång fram till sommaren, 6st MH, 1 lydnadstävling – startklass, 1 brukstävling – sök med
klasserna lägre-högre-elit. Få anmälda till Lydnad 18 Maj.
SM kommer invigas i Skutskär 25/8, lydnaden i Skutskär 27/8, spår kommer läggas i Ockelbo
under 26/8. En lista för intresse att hjälpa till kommer läggas ut så alla kan skriva upp sig.
 Agility
Inget att rapportera.
 HUS
Har möte på tisdag angående det nya rapporteringssystemet till studiefrämjandet. Peppar till
temakvällar.
 PR
Uppdaterar hemsidan och facebook.
 Kök
Fråga deltagarna om vad de önskar att fika, äta. Prova lite nya alternativ tex Paj, Pizza etc
 Stuga
Vi har gett bort en mast som låg ute på gården och istället fått en spis. Riktigt bra byte. Vi
inväntar frys.
-Rallylydnad
Kurs startar 1 Maj.
- Övrigt
Rapport från distriktets årsmöte. Dragshundskommitté har startats upp. Medlemsavgift för
2018, distriktets avgift höjs till 30kr/medlem, men istället försvinner avgifterna för tävling
och utställning under 2018. Arvode för distriktsmöte är 1200kr per klubb och år.

§47

Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden.

§48

Kalenderöversikt/plan 2017

Medlemsmöte

§49

10/9
22/10

kl 18:00
kl 18:00

Inkommande post.

En utbildning på rallyskrivare 1/7 kostnad 650kr sista anmälan 2/6
Brukshundsklubben firar 100år, Ordförande inbjuden till kongressen.
Distriktets årsmötes protokoll.
SBK nytt lager man beställer ifrån Reklam logistik i Sverige.
Maria Bergstedt från Kilafors erbjuder föreläsningar i social träning och hundmöten.

§50

Avgående post.

Sökt föreningsbidrag från kommunen.

§51

Övriga frågor.

§52

Ekonomiska frågor.

§53

Beslut tagna under mötet

Ska försöka få till en sommaravslutning i anslutning med extra medlemsmöte. En
arbetsgrupp kommer att starta upp.

§54

Nästa möte.

!0 september kl 18.00

§55

Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
Justeras:

Sekreterare Marianne Sund
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Ordförande Anna-Lena Åström

