SBK:s Halmstad Avdelning
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Datum: 2018-04-10
Datum:

2012-02-15

Medlemsmöte protokoll 2018-04-10
Plats : Klubbstugan kl. 19.00

1. Mötets Öppnande:
Krister Andreasson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
Antal närvarande medlemmar 39 st.

2. Val av mötesordförande
Krister Andreasson valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare
Anders Blomqvist valdes till mötessekreterare.

4. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

5. Val av justeringsmän 2 st
Att jämte ordförande justera protokollet valdes Gittan Falk och Mats Silfver.

6. Ekonomi
I frånvaro av kassören gav sekreteraren en ekonomisk rapport. Godkände mötet
rapporten.

7. Verksamheten
- HUS rapporterade att man haft 10 kurser under vintern och 25 kurser anmälda under
våren samt 2 kurser till sommaren. Inväntar datum från instruktörer för fler kurser i
vår och sommar. Träningshelg den 28-29 april med 20 hittills anmälda. Jobbar på att
ha föreläsningar tisdagskvällar. Meddelade att det inte blir torsdagsträffar i sommar.
- Tävlingssektorn rapporterade att man haft möte i söndags samt att man kommer
att ha möte den 12 april då 2019 års tävlingar skall bestämmas. Krister Andreasson
informerade att styrelsen utsett Monika Dahlberg som sammankallande i Tävlingssektorn.
- Agilitysektorn rapporterade att årets Gyllene Hoppet genomförs den 19-20 maj.
Årets tävling blir i mindre omfattning än förra året. På lördag den 14 april anordnas
en träningstävling. Finns funderingar på att anordna en endagarstävling till hösten.
Agilityn har behov av ytterligare två tävlingsledare. Sex av klubbens medlemmar har
kvalat in till årets SM. Sista chansen att kvala in är på vår tävling i maj.
- Rallylydnad har haft 2 st träningstävlingar. Den 21 april är det tävling för alla
klasser. En tävling kommer att anordnas i oktober.
- IPO rapporterade att man haft tävlingar i helgen med fina framgångar för klubbens
ekipage. Både Ove och Inger blev uppflyttade. Nästa tävling blir den 21 oktober.
- Stug o Mark rapporterade att det blivit personella förändringar inom sektorn. Den
22 april ansvarar sektorn för en fixardag där man bland annat kommer att se över
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staketen runt anläggningen. Nya skyltar kommer att sättas upp och gamla skyltar som
ej betalats kommer att tas ned.
- RUS rapporterade att man har 4 planerade MH/MT i år. 5/5 MH, 6/5 MT, 8/9 MH
och 5/9 MT. Har haft 2 möten i år och vid det ena gjort klart MT gubbar och släde och
nu skall banan sättas upp och besiktigas av Morgan Johansson. Den 6 maj
kommer man att genomföra den första MT tävlingen och det är 10 anmälda. Den 5
maj kommer MH banan att tas i bruk.
- Draghundssektorn rapporterade att vårens draghundsträningar sker som vanligt
spontant i samarbete med närliggande draghundsklubbar och utannonseras via FBgruppen Halmstad Draghundar. Man kommer att försöka få till minst ett prova-på
tillfälle under våren/sommaren. Närmaste tävling kommer att gå av stapeln helgen 28
– 29 april vid Ullstorps Kursgård utanför Höör i Skåne.

8. Motioner till kongressen
Sekreteraren redovisade motionerna och Förbundsstyrelsens förslag till årets kongress
och styrelsens beslutsförslag till medlemsmötet.
Medlemsmötet beslutade att gå på styrelsens beslutsförslag i samtliga fall utom motion
2 där medlemsmötet röstade för avslag.
• Förbundsstyrelsens förslag 1. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 2a. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 2b. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 2c. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 3. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 4. Bifall till förslaget.
• Förbundsstyrelsens förslag 5. Bifall till förslaget.
• Motion 1. Motionen är besvarad.
• Motion 2. Kursadministration. Avslag på motionen.
• Motion 3. Kongress vart annat år. Avslag på motionen.
• Motion 4. Speciell tränarlicens. Avslag på motionen.
• Motion 5. Koordinering av tävlingar regionalt. Avslag på motionen.

9. Information från styrelsen
Ordförande Informerade från styrelsen.
• Fixardag den 22 april.
• Tävlingssektorn har möte den 12 april.
• Förslag på gemensam bussresa till SM i Ronneby samt VM i agility i oktober i
Kristianstad.
• 100 års firande den 30 maj då klubben bjuder på tårta.
• SBK har ett samarbetsavtal med naturbruksgymnasier gällande funktionärer.
• Info om målning av klubbhuset.
• Arrendeavtalet med kommunen går ut i oktober 2019. Styrelsen arbetar vidare
med frågan.
• Studiefrämjandet kan ge ersättning vid vissa möten vilket kan ge mycket pengar
på ett år. Mall tas fram för rapportering.
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•

Info om ”kökspärmens” tillkomst och syfte. Testar året ut och därefter
utvärdering.
2012-02-15

•

Tisdagskvällar är allmänna träningskvällar. Kurser har företräde övriga dagar.
Styrelsen har bokat in möte med IPO den 24 april med anledning av detta.
Förfrågan har kommit om kurs för Eva Bodfäldt. Ärendet överfördes till RUS
för beslut.

•

Datum:

10. Övriga frågor
Ronny Schuldt tog upp tre frågor:
1. Kan man boka något på vår anläggning?
Det finns regler för vad som får bokas och vem som får boka. Styrelsen kommer att
se över om reglerna måste förtydligas ytterligare.
2. Varför gör vi reklam för kurser på vår hemsida för andra klubbar?
Beslut om detta tas från gång till gång beroende på behovet.
3. Bruks läger i sommar finns bara på facebook och inte på vår hemsida.
Beror på ett missförstånd. Anki Rolfsson ordnar detta.

11. Mötets avslutande
Ordförande delade ut förtjänsttecken till berörda medlemmar och tackade därefter för
visat intresse och avslutade mötet.

12 Demonstration och information om Hjärtstartaren
Staffan Anckar från Civilförsvarsförbundet höll en mycket intressant och givande
information och demonstration av klubbens nyinköpta Hjärtstartare. Kurser i HLR
kommer att anordnas på klubben. Anmälningslistor kommer att finnas på hemsidan.

_______________________

___________________________

Krister Andreasson, ordförande

Anders Blomqvist, sekreterare

________________________
Gittan Falk, justerare

___________________________
Mats Silfver, justerare
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