SBK:s Halmstad Avdelning

Protkoll

Org.nr 849200-7292

Datum: 2017-09-12
Datum:

2012-02-15

Medlemsmöte protokoll 2017-09-12
Plats : Klubbstugan kl. 19.00

1. Mötets Öppnande:
Antal närvarande medlemmar 31 st.

2. Val av mötesordförande
Charlotta Zander

3. Val av mötessekreterare
Gittan Falk

4. Fastställande av dagordning
Ok

5. Val av justerare 2 st
Conny Gundrosen, Carina Dahlhielm

6. Distriktets valberedning
Thomas Fors från OBK kom från distriktets valberedning och informerade om att de ville ha in förslag
på nya styrelse eller sektorsmedlemmar., har man förslag går det bra att höra av sig till honom eller
direkt till distriktet.

7. Styrelsen och kassarapport
Information om att nytt kylskåp köpts in. Ordföranden är inbjudna till kongressen men vi skickar inte
någon från oss då kostnaden för detta är för hög. Ekonomin är god.

8. Rapport från sektorerna
Tävling: 2 DM IPO ekipage Inger K>arlsson och Karo samt Gert Hellström och Pax, Patrullhund Conny
Gundrosen och Mister
Rally; har haft 4:a tävlingar och haft ca 520 startande på alla dessa., de kommer även ha ett KM den
28/10
Agility har haft KM i augusti samt kommer ha DM i hundarenan i december.
HUS: har haft 25 kurser sedan senaste medlemsmötet.
Stug och mark: Getingboet är borta, Anticimex har varit här och ordnat detta. De sköter gräs och
stigar kontinuerligt.
RUS: Har haft ett MH med 8 hundar som har känd mental status. MT banan är utstakad och skall
besiktigas.
KÖK: Miljö och hälsa har varit här och vi fick ingen anmärkning.
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9. Fixardag

Datum:

2012-02-15
28/10 har klubben fixardag och agilitysektorn ansvarar för denna ihop med stug och mark

10.Distriktavgift
Vi har skickat in en skrivelse till distriktet angående avgiften som vi tycker är för hög, denna behandlas
på torsdag 14/9 och vi avvaktar svar på detta. Förslag kommer från dem att tas upp på distriktets
medlemsmöte den 14/10.

11.Symposium med live streaming SBK 100 år
Studiefrämjandet kommer ha hand om detta och information kommer, datumet är den 13/1-18

12.klubbfest
Inget förslag från någon.

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

_______________________
: ordförande Charlotta Zander

___________________________
Gittan Falk, sekreterare

________________________
Conny Gundrosen, justerare

___________________________
Carina Dahlhielm, justerare
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