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Medlemsmöte protokoll 2018-10-16
Plats : Klubbstugan kl. 19.00
Ordförande Krister Andreasson hälsade alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet och gladdes
över att så många kommit.
Mötet inleddes med att Jesper Borgryd informerade om Mondioring, vilket var mycket
uppskattat.

1. Mötets Öppnande.
Krister Andreasson förklarade mötet öppnat.
Antal närvarande medlemmar 50 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 mötesordförande justera protokollet valdes Anne Bengtsson och Ronja Falk.

6. Öppet brev till styrelsen.
IPO of Halmstad hade inkommit med ett öppet brev till styrelsen där man har
funderingar och frågor kring styrelsens arbete. Ordförande läste upp brevet och
förklaringar på funderingarna och svar på frågorna lämnades. Mötet ansåg att förklaringar lämnats och frågor hade besvarats.

7. Ekonomi.
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Klubben är stadd vid god kassa. Framfördes en eloge till HUS för antalet kurser som genomförs, kursverksamheten stor för
en stor del av klubbens inkomster. Agility har gett ett mindre överskott i år beroende på
att årets tävling var mindre i år än tidigare. Tävlingssektorn har gått minus i år. Rallylydnad har gått med lite vinst och serveringen ligger på plus. Budgeten för SM håller.
Mötet Godkände rapporten.

8. Verksamheten.
- HUS rapporterade att man sedan 1 maj haft 32 kurser fördelade på 9
st agility, 4 st allmänlydnad, 1 st appellklasslydnad, 6 st rallylydnad, 2 st spår till
husbehov, 1 st tävlingslydnadklass 1-2, 1 st uppletande och 8 st valpkurser.
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När det gäller utbildning så startar Grundmodul den 19 oktober med 5 deltagare.
Man kommer att börja med ”Hur duktig är din hund” som SBK tagit fram. Man ser
vad hundarna kan i ”kontakt”, ”sitt”, ”gå fint”, ”ligg” och ”godisrutan”. Man
fyller i foldern som hör till och de som gör det får en rosett där det står ”Världens
bästa hund”.
Framfördes ett stort tack till Dogz för sponsring till alla kursdeltagare.
- Tävlingssektorn redovisade de ekipage i bruks och lydnad som blivit uppflyttade
och erhållit cert. Ronny Schults är spårchampion och distriktsmästare i spår.
Rapporterades att det mesta av tävlingsmaterialet finns i blå containern, och en
innehållsförteckning kommer att tas fram var saker finns. Kommer att ordnas en
kabel för el och en ramp finns som underlättar att köra in och ut med materialvagnarna.
Pågår utbildning för tävlingssekreterare i distriktet för Rally och Bruks Lydnad. Från
vår klubb deltar Gittan Falck i Rally och Irene Wahlström i Bruks Lydnad.
Hallandskampen har genomförts och där blev SBK Halmstads lag tvåa.
- Agilitysektorn rapporterade att årets Gyllene Hoppet genomförts och hade
totalt 1890 strater. Sex ekipage från klubben deltog i SM som i år avgjordes i
Sundsvall. Klubbmästerskap har genomförts med 120 starter och drygt 50 ekipage.
Klubbmästare i XS blev Kicki Rundahl och Tesla, i S Birgitta Larsson och Wiz, i M
Lasse Åkerström och Ohfelia, i L Emmelie Gunnarsson och Felix och i XL Olivia
Johansson och Ludde.
När det gäller DM så är det ingen klubb som vill ta på sig arrangörsskapet så istället
kommer Halmstad Hundarena att anordna Hallandsmästerskapen den 16 december
och då är samtliga klubbar i Halland välkomna att delta.
- IPO rapporterade att man under året haft en tävling i IPO, BSL och FH med totalt 16
startande. En tävling kvarstår den 21 oktober i BH, IPO och BSL. Ett antal hemmaekipage hade varit på tävlingar i Varberg och Alvesta.
- Stug o Mark rapporterade att sommaren varit lugn på grund av torkan. Kommer
att ha en jobbarhelg då man kommer att se över staketen. Har förslag på att man skall
ta över gödslingen av gräsmattan.
- RUS rapporterade att man har haft 3 MH samt 3 MT med totalt 45 ekipage. Banan
blev godkänd i våras och domarna tycker att det är en trevlig och kompakt bana. Man
tycker själva att den fungerar riktigt bra och har även fått från deltagarna att den är
mycket fin.
- Rallylydnad har haft en träningstävling med 18 starter. Den 20 oktober är det
tävling. Man har också hållit i en ”fixardag”.

9. Övriga frågor
- Styrelsen tog upp frågan om rökfri anläggning. Beslutade att vi skall ha en rökfri
anläggning. Viktigt att i alla sammanhang som kurser, tävlingar, uthyrning etc.
informera om att anläggningen är rökfri.
- Ordförande informerade om planerna för ommålning av klubbstugan. Offert har
inhämtats från Sandå Måleri och ytterligare två offerter är på gång. Klubben kommer
att söka bidrag från kommunen om målningen av klubbstugan. Ansökan skall vara
kommunen tillhanda den 25 februari 2019.
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- Stug o Mark har föreslagit att vi skall handikappanpassa rastrundan. Offert på arbetet
har inhämtats och vi kommer att ansöka om föreningsbidrag som skall vara inlämnat
den 31 oktober 2018.
- Luftning av gräsmattan kommer att ske under hösten i kommunens regi.
- Ordförande informerade att vårt arrendekontrakt med kommunen löper ut i år. Kontakt
med kommunen har tagits och vi väntar på återkoppling om deras avsiktsförklaring
gällande arrendet.
- Ronny Schuldt framförde önskemål om att brukshindret inte skall vara högre än 85 cm
och att extraribborna förvaras på altanen. Hade också fråga om championtavla som
tagits ned. Tavlan ifråga hade ramlat ned och gått sönder. Styrelsen ansvarar för att den
lagas och sätts upp igen.
- Vittnade flera om incidenter som hänt med lösa hundar både på gräsplanen och på rastrundan. Poängterades att det är viktigt att alla visar respekt för och tar hänsyn till
varandra när vi vistas på klubben.
- Tävlingssektorn uppmärksammade klubbens alla SM deltagare med en fin blomma.
Följande ekipage har representerat klubben i SM under året:
Barmarksdrag – linlöpning 4,5 km.
Jonas Larsson med Mira 4:e plats
Bruks spår.
Ronny Schuldt med Nic 10:e plats
Bruks sök.
Fia Ahlström med Qvittra
Patrullhund.
Conny Gundrosen med Mister 12:e plats
Rallylydnad.
Hanna Nilsson med Limocello 15:e plats
Hanna Nilsson med Xanté
Tina Jensen Med Vilda 12:e plats
Agility.
Krister Andreasson med Edda
Fredrik Reinodt med Asztor
Lasse Åkerström med Myzlie gick till final
Sanna Rosengren med Qia, Zoyja, och Pax
Linnea Persson med Hollie
Kicki Rundahl och Tessla

11. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
_______________________

___________________________

Krister Andreasson, ordförande

Anders Blomqvist, sekreterare

________________________
Anne Bengtsson, justerare

___________________________
Ronja Falk, justerare
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