SBK:s Halmstad Avdelning

Protkoll

Org.nr 849200-7292

Datum: 2017-04-11
Datum:

2012-02-15

Medlemsmöte protokoll 2017-04-11
Plats : Klubbstugan kl. 19.00

1. Mötets Öppnande:
Charlotta Zander hälsar mötesdeltagarna välkomna.
Antal närvarande medlemmar 35 st.

2. Information om verksamheten samhällsnyttan inom SBK
Inbjudna representanter för den gröna och röda delen av samhällsnyttan informerade om räddningsoch patrullhundutbildningen. Se bilaga 1

3. Val av mötesordförande
Charlotta Zander valdes att leda mötet.

4. Val av mötessekreterare
Av styrelsen utsedd Sekreterare, Martin Holmberg

5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med ändringen att punkt 10.(Information om tjänstehundar) flyttades fram
till punkt 2.

6. Val av justeringsmän 2 st
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Ronja Falk och Malin Jakobsson.

7. Rapport från styrelsen
Kassören gav en ekonomisk rapport. Balans och resultaträkning fanns tillgänglig. Bilaga 2.
Kassören uppmanade alla att hon vill ha rena kvitton till bokföringen.
Ordförande gav en rapport om en del tagna beslut i styrelsen.
• Hyra av sopcontainer i sommar
• Projektor till lektionssalen
• Inget ”gå för vatten ” för klubben i år.
• Parkeringen är bokad av fotbollscupen Kristi Himmelsfärdshelgen. Vi kan parkera utmed
grusvägen som går bredvid våra planer.
• Vi har en ny skrivare

8. Rapport från sektorerna
Följande sektorer gav en rapport till medlemsmötet:
Hus, Rus, Tävlingssektorn med rapporter från Bruks, Lydnad, Rallylydnad och Agilityn, Stug och mark,
Köket och Hundungdom.

9. Motioner till kongressen
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Ordförande redovisade motionerna och Förbundsstyrelsens förslag till årets kongress och styrelsens Datum:
beslutsförslag till medlemsmötet.
2012-02-15
Medlemsmötet beslutade att gå på styrelsens beslutsförslag i sin helhet.

•
•
•
•
•
•

Förbundsstyrelsens förslag 1. Avslag till höjning av medlemsavgift
Förbundsstyrelsens förslag 2. Vi tycker att protokollet ska vara en
blandning av diskussions- och beslutsprotokoll.
Förbundsstyrelsens förslag 3. Bifall till loggförslaget
Motion 1. Avslå förslaget om att hålla kongress vartannat år.
Motion 2. ”Lokalklubbars behov av förbundsstyrelsens stöd för
utveckling”. Vi bifaller att den är besvarad.
Motion 3. Bifalla förslaget om en regelöversyn för specialsöket.

10.Ersättning vid SM-deltagande
Medlemsmötet beslutade att:
Den som får ersättning ska ha genomfört samtliga kvaltävlingar för SBK Halmstad.
Alla får max 2000:- för deltagande i SM där 500:- ska gå till kläder med klubbens tryck på
(tryckkostnaden står klubben för) och resterande 1500:- går till anmälningsavgifter samt rese- och
boendeutgifter.
De nya reglerna ska börja gälla från 2018.

11.Övriga frågor
*Det finns SM tävlingar i både snö- och barmarksdrag
*Det finns spår av möss i klubbstugan. Challan tar hand om problemet.
*Det finns en vilja att tisdagsträningen ska komma igång igen. Kom och träna på tisdagar så hjälper vi
varandra.

12.Nästa möte
Medlemsmöte 2017-09-12 kl. 19

13.Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet

_______________________
Charlotta Zander: ordförande

___________________________
Martin Holmberg, sekreterare

________________________
Ronja Falk, justerare

___________________________
Malin Jakobsson, justerare
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