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

Protokoll,
medlemsmöte
MEDLEMSMÖTE
Plats: Klubbstugan Forn Wij
Tid: 2020-10-22, kl.19:00.
Närvarande: Lena Wigren, Kerstin Andersson, Anna Linder, Britt-Marie Larsson, Britt-Inger
Alkberg, Stina Unné, Ylva Brodin, Marie Larsson, Laila Lindgren, Susanne Gunnarsson, Jessica
Lindkvist.

§33

Mötets öppnande.

Ordf. Lena öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§34

Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkännes.

§35

Val av justerare.

Marie Larsson.

§36

Inlämning av övriga frågor

Dålig väg.

§37

Rapporter:

- Kassör -Förhållandevis ganska goda inkomster trots pandemin.
- Styrelsen -Inget att rapportera
- Tävling -3 brukstävlingar och en lydnadstävling under hösten. 34 hundar har
mentalbeskrivits.
- Agility -TEMA-dag för både nybörjare och lite mer avancerade har hållits.
- HUS -Vi har haft 18-20 kurser/temadagar.
6-7 st. är intresserade av att utbilda sig till instruktörer.
Tävlingsledarutbildningen som Kerstin Andersson går, har varit på klubben vid ett tillfälle.
TEMA-kvällar i tricks och aktivering pågår.

- PR -Inget att rapportera.
- Kök -Var och en som har kurser få ordna med fika.
- Stuga -Vattnet i handikapptoan är avstängt inför vintern.
-Rallylydnad -Marie berättar att det finns planer på en tävling till försommaren 2021, ev. 9/621.
- Nosework -Pågår en kurs för valpar. Finns planer för en tävling, men svårt att hitta ett ställe
och hålla till på. Susanne föreslår skjutbanan vid Häbberg. Lena blir sammankallande och tar
kontakt med domare och tävlingsledare, som är intresserade att komma hit.
- Övrigt-Marie rapporterar från Distriktsmötet 6/10:
Nya stadgar i Lokalklubben från 15/11 -20. Då ska förslaget till ny styrelse vara klart och
skickas ut till alla medlemmar. Alla medlemmar har en månad på sig att komma in med
åsikter om förslaget.
Inbjudan till domarutbildning och skrivarutbildning i rallylydnad.
Vissa klubbar har minskat i antal, men Ockelbo håller sig ungefär lika.

§38

Övriga frågor.

Kommunen har inte haft tid att sköta om vägen, så Ylva, Kerstin, Britt-Inger och Lena,
samlas, och skottar i potthålen.
Britt-Inger frågar Håkan om en soptunna, då det är många andra som vistas på Fornwij, än
bara hundfolk.

§39

Ekonomiska frågor.

Ang. snöskottning, så sköter kommunen den.
Jessica har önskemål om tröjor med tryck. Jessica och Stina kollar upp detta.
§ 40 Beslut tagna under mötet
Beslutat att en rallylydnadstävling kommer att genomföras 9/6-21.

§41

Nästa möte.

Årsmöte i februari nästa år.

§42

Mötets avslutande.

Ordf. Lena avslutar mötet.

