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

protokoll
MEDLEMSMÖTE
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2017-09-10 kl 18:00
Närvarande från styrelsen: 5
Antal närvarande medlemmar: 5

§56

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar alla välkommen och öppnar mötet.

§57

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes

§58

Val av justerare.

Till justerare valdes Laila Lindgren

§59

Inlämning av övriga frågor.

SM-muggar finns till försäljning

§60
Korrigeringar numrering, föregående protokoll och
styrelsemöte 2017-04-23 samt 2017-08-13
§61 Genomgång av föregående protokoll.
Medlemsmötes protokoll gås igenom.

§62 Rapporter:
 Kassör
Balansrapport från kassören, köket har gått bättre sedan senaste medlemsmöte.

- Tävling
En lydnadstävling 1 oktober, få anmälda på tävlingen.
MH 16/9 och 14/10.
Det finns en lydnadsdomare inom klubben.
- Agility
Inget att rapportera
- HUS
Det har varit ett instruktörsmöte där höstens kurser planerats.
Planerade kurser är valpkurs, allmänlydnad, lydnad med sikte på starklass, nosework
fortsättning.
Carina Carlsson var på instruktörsmötet och informerade. Ockelbo BK får beröm.
Carina informerade om ett återkommande event v.37 som hundens vecka. Anna-lena har
mailat information till Carina om klubbens aktiviteter nästa vecka.
Inför nästa års hundvecka är förslag att anordna KM.
- PR
Annika Kjellen sköter facebook och Anna Nyström sköter hemsidan.
- Kök
Förfrågan har gjorts om frysen får stå kvar över lydnadstävling och MH.
- Stuga
Handikapptoaletten klar. Nyckel till handikapptoaletten finns inne i stugan.
Rampen till stugan är svår att komma till och brant. Anna-Lena kollar med kommunen.
Stugan behöver målas om.
Gräsmattan på appellplan har haft mycket spill på sig. En appellplan får inte ha så mycket
grässpill liggandes kvar efter klippning. Anna-Lena kollar med dem som klipper gräset.
-Rallylydnad
Inget att rapportera
- Övrigt
- SM
SM har gått bra. Vår spårdel har bara fått ros både i Ockelbo och i Skutskär. Av 30 spår är det
bara en tävlande som bröt.
Spåren har gått bra, ett spår var vid utgången på morgonen nedplockat. Sammanräkningarna
är inte klara ännu.

§63

Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden

§64

Kalenderöversikt/plan 2017

Medlemsmöte 22/10 kl 18:00

§65

Inkommande post.

Bruksinfo nr5 Anna-Lena informerar om informationen.
Nytt mentaltest (MT2017) kommit som kommer köras parallellt med de gamla (MT2007).
Nya bedömningsanvisningar lydnad finns på SBK hemsida.
Ny information om rallylydnad tävling.
Laila Lindgren & Marie Larsson har blivit kallade på distriktsmöte.
Information om att de finns fel i avgifter för tävling, fel rapporteras.
En lokala hundungdomsklubb kommer eventuellt att kontakta klubben.
Kongresshandlingarna finns utskrivna att läsa på klubben.

§66

Avgående post.

Ingen utgående post.

§67

Övriga frågor.

Anna-Lena skriver ihop ett tack till markägarna, jaktlagen och sponsorer från SM och sätter in
i annons i Kuxabladet. Hemsidan bör uppdateras med sponsorerna.

§68

Ekonomiska frågor.

SM muggar finns till försäljning. Pris 25kr.

§69

Beslut tagna under mötet

SM muggar med vit text säljes för 25kr st.

§70

Nästa möte.

Medlemsmöte 22/10 kl 18:00

§71

Mötets avslutande.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Justeras:

Sekreterare Karin Persson

Ordförande Anna-Lena Åström

