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§38

Mötets öppnande.

Ordförande hälsar välkomna och öppnar mötet

§39

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänd

§40

Val av justerare.

Kenneth Thörnqvist väljs till justerare

§41

Inlämning av övriga frågor.

§42

Genomgång av föregående protokoll.

Genomgång av föregående protokoll

§43 Rapporter:
- Kassör - Genomgång av balansrapport. Vi ligger plus i resultatrapporten. Ny dammsugare är
inköpt. Medlemsantalet har ökat.

- Tävling – Patrull och lydnad genomförd. Starklass 13/9. Söktävling 22/9. MH
är 3st planerade i höst. Lena Dahlbom är färdig utbildad - avståndslek. Lena
Wigren har gått figurant utbildning.
- Agility – inget att rapportera. Kurs pågår.
- HUS – Instruktörsmöte har hållts. Annons på kurser finns i Kuxabladet,
hemsida och facebook. Ordförande läser upp protokoll från instruktörsmöte. Det
blir ingen allmänlydnadskurs i höst. Intresseanmälan efter kursslut avskaffas.
Endast anmälningar via hemsidan. Om en kurs inte blir av tas alla
kursanmälningar bort. Nytt instruktörsmöte planeras till oktober.
- PR – Är under uppdatering. Alla instruktörer/kursledare tas personuppgifterna
bort på. Kursledare läggs upp under respektive kurs när de planerats.

- Kök - Inget att rapportera
- Stuga – Rampen ska byggas om så att stugan blir mer lättillgänglig.
Ordförande arbetar vidare på det.
- Rallylydnad - inget att rapportera
- Övrigt - Ordförande har pratat med Telia. Mobilt bredband är alternativet.
Ordförande har haft kontakt med kommunen angående att få hjälp med
kostnaden för internet. Ordförande läser upp svaret som inkommit från Lena på
kommunen. Lena kommer att hjälpa till att ansöka om bidrag för internet.
Kontantkort låter som ett bra alternativ för oss.
Ordförande arbetar vidare på det.
Regelrevidering 2022, alla kan lämna in synpunkter. Finns på SBKs hemsida.
Laila Lindgren har lämnat in synpunkter på patrullhund, angående att
tjänstehundarna går före ”vanliga”tävlande, vilket de inte är i andra bruksgrenar.
Distriktet kommer också att ta upp detta.
Motioner senast 20/10.
Förtjänsttecken finns på SBK och SKK; Styrelsen vill nominera Laila Lindgren.
Annalena kommer att intervjua Laila.
Fler nomineringar kan göras för SBK, senast 15/1 2019.
Vecka 37 är i samarbete med studiefrämjandet ”Hundens vecka”.
Vi har annonserat om våra aktiviteter denna vecka:
Måndag: agilitykurs
Onsdag: Trimmis Linda gratis för medlemmar, 30kr för icke medlemmar.
Torsdag: Lydnadstävling
Söndag: MH

§44

Bordlagda ärenden.

Inga bordlagda ärenden

§45

Kalenderöversikt/plan 2018

Läses upp

§46
SBK info nr 6

Inkommande post.

Utbildningar som arrangeras av SBK
Kallelse till distriktsmöte
Information om Q info som användes på SM

§47

Avgående post.

Laila Lindgren har inskickat synpunkter

§48

Övriga frågor.

Fest/städdag på förslag efter 6-7/10.

§49

Ekonomiska frågor.

Ordförande arbetar vidare med internet till klubben.

§50

Beslut tagna under mötet

Förtjänsttecken ska ansökningar inlämnas
Att internet inskaffas till klubbstugan

§51

Nästa möte.

Nästa medlemsmöte är 4 oktober kl.19

§52

Mötets avslutande.

