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Medlemsmöte protokoll 2019-10-15
Plats : Klubbstugan kl. 19.00
Ordförande Krister Andreasson hälsade alla hjärtligt välkomna till medlemsmötet.
Mötet inleddes med att Thomas Forss, Magnus Karlsson och Kenneth Brorsson från distriktet
informerade om respektive distriktets valberedning, SBKs policyn och kommande utbildning
av tävlingssekreterare.

1. Mötets öppnande.
Ordförande Krister Andreasson förklarade mötet öppnat.
Antal närvarande medlemmar 40 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 Fredrik Reinodt och Ingela
Dahlqvist.

6. 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.

7. Verksamheten.
- HUS rapporterade att det är mycket bra med kurser i år ca 70 kurser innan årets slut
och ca 420 deltagare. Det har hållits en inspirationshelg med Eva Marie Wergård i
september och i morgon är det en föreläsning i Hund i rörelse med Annika
Falkenberg.
Det har genomförts tre tillfällen med ”Hur duktig är din hund” och fler tillfällen är
inbokade i höst.
Efterfrågades förslag från medlemmarna på föreläsare.
- Tävling rapporterade att det finns tävlingsstege uppsatt på väggen i hallen i klubbstugan. Under året har många ekipage blivit uppflyttade i lydnad och bruks och tre
ekipage har deltagit i SM.
- Agility rapporterade att två nya tävlingsledare utbildats, Mona Andreasson och Julia
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Lassagård. Sex ekipage från klubben deltog i SM. Idag finns det 60 ekipage i
klubben som tävlar i Agility. 6 nya halkfria tunnlar har införskaffats.
Den 20 oktober genomförs lagtävlan i Halmstad Hundarena med 350 starter.
- Stug o Mark rapporterade att allt flyter på bra och att man klippt gräsplanen vid
16 tillfällen.
- RUS rapporterade att man haft 1 MT med 8 ekipage och 5 MH med 39 ekipage. Man
har fått mycket beröm för fint figurantarbete och bra testledare. Vi har nog den enda
banan i Sverige där man kan ta sig runt med permobil vilket är ett fantastiskt gott
betyg. Den 20 oktober är det MH med 7 ekipage anmälda.
Det behöver utbildas fler figuranter för att klara efterfrågan på MH och MT.
Distriktet anordnar utbildning i vinter/tidig vår.
- Rallylydnad rapporterade att man haft tävling 24 april med 34 ekipage. Många hade
dragit sig ur p. g a. att banan gödslats inför Gyllene Hoppet. Den 5 och 6 oktober
genomfördes en tävling med 183 deltagande ekipage.

8. Information från styrelsen.
- På grund av åsknedslag har vi haft strul med IT. Ny dator har inköpts. Klubben
behöver en IT ansvarig och medlemmarna uppmanades inkomma med förslag.
- Kökskommittén måste ersättas från och med årsmötet och det är bekymmer att hitta
folk. Uppmanades medlemmarna att komma med förslag på villiga och lämpliga
personer.
- Det förekommer att någon/några ändrar temperaturen på elementen vilket kan förorsaka problem. Viktigt att låta de vara på de inställningar som är gjorda.
- Hunddagiset flytt sker tidigast vi årsskiftet. Städningen som idag sköts av personal på
hunddagiset måste lösas på annat sätt.
- Arrendet med kommunen är klart och påskrivet. Det gäller i 5 år med option på 3 år
därefter.
- Med anledning av arrendestrulet med kommunen har målningen av klubbstugan legat
på is. I och med att arrendefrågan är löst har styrelsen tagit beslut om målning och
byte av ruttna bräder. Beroende på väderlek kommer det att genomföras så snart som
möjligt. Tyvärr får vi inget bidrag från kommunen beroende på vår goda ekonomi.
- Den nya datorn som inhandlats får användas av alla. Kassörens dator kommer att
”blockas” och får endast användas av kassören.
- 3 förslag på mobilt staket har inkommit med anledning av att lösa hundar sprungit
runt och stört vid träning. De 3 förslagen var i stort lika och går ut på att ett nät köps
in som lätt kan sättas upp och tas ned vid behov. Den som sätter upp staketet är
också ansvarig att det tas bort efteråt.
Beslutade mötet ett nät köps in och att vi testar om det fungerar.
- Halmstad Hundungdom har fått förfrågan om att arrangera Ungdoms-SM 2020. Man
är intresserade av göra detta men känner att man behöver hjälp från SBK Halmstad.
SM:et skall genomföras någon gång mellan juli-september men brukar ligga i första
halvan av augusti.
Beslutade mötet att SBK Halmstad ställer upp och stödjer SM arrangemanget.
- Rapporterades från mötet styrelsen haft med instruktörerna angående ersättning i
samband med kurser. Det system vi har idag är inte ok enligt gällande regler. Föreslogs att en arbetsgrupp tillsätts för komma med förslag på hur vi skall lösa frågan.
Kenneth Brosson gjorde ett intressant inlägg i debatten och nämnde två namn som vi
kan kontakta för att få hjälp i frågan. Distriktsrepresentanterna beslutade att ta med
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sig frågan och också utreda den i distriktet och återkomma till klubben.

9. Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.

10. Mötets avslutande
Informerades om att årsmötet är den 11 februari 2020 och därefter tackade ordförande
för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet uppvaktades klubbens samtliga SM deltagare med varsin vacker blomma.
_______________________

___________________________

Krister Andreasson, ordförande

Anders Blomqvist, sekreterare

________________________
Fredrik Reinodt, justerare

___________________________
Ingela Dahlqvist, justerare
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