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Medlemsmöte protokoll 2020-10-13
Plats : Klubbstugan kl. 19.00

1. Mötets öppnande.
Ordförande Krister Andreasson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Antal närvarande medlemmar 24 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 Ann Spetz och Sofia Olsson.

6. Ekonomi.
Kassören redogjorde för klubbens ekonomi. Klubben är stadd vid god kassa och det
har gått bättre än förväntat med tanke på omständigheterna. Balansrapport, bilaga 1,
resultatrapport, bilaga 2, redovisades.

7. Verksamheten.
- RUS rapporterade att man har två MH kvar att genomföra de två närmaste helgerna.
Man kommer att ändra i början på MT-banan för att underlätta för träning samtidigt
som MH/MT genomförs.
- HUS rapporterade från årets händelser, bilaga 3.
- Tävling rapporterade att DM Elitspår genomförts lördag den 12 september och
Elitspår söndag den 13 september. Distriktsmästare blev Ronny Shuldt.
- Agility rapporterade att man endast haft kurser. Några tävlingar har inte kunnat
genomföras beroende på rådande läge.
- Stug o Mark rapporterade att gräsklippning sker varje vecka. Inga arbetsdagar har
kunnat genomföras på grund av Covid19.
- Från övriga sektorer och kommittéer fanns inga rapporter.

8. Information från styrelsen.
- Möte har hållits med sektorer och kommittéer om träning i samband med tävling. En
grupp har tillsatts för att ta fram regler för detta. Dessa kommer att gå ut på remiss till
sektorerna och kommittéerna innan de fastställs.
- Under sommaren deltog medlemmar i klubben i nattvandring vid två helger. Ena
gången i City och andra gången på Vallås. För detta erhöll klubben 10.000 kronor.
Framfördes ett tack till de som ställt upp på nattvandringarna.
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- En förfrågan hade inkommit från distriktet om att delta i en hundmarsch i Halland
den 5 december. Inget intresse fanns från medlemmarna att delta i detta.
- Vid föregående medlemsmöte, oktober 2019, hade Halmstad Hundungdom fått förfrågan om att arrangera Ungdoms-SM 2020, vilket mötet ställde sig bakom. Av förklarliga skäl blev detta aldrig av. En ny förfrågan har inkommit till styrelsen om att
genomföra ungdoms- SM den 5 till 7 augusti 2022 vilket styrelsen ställt sig bakom.

9. Motioner till kongressen 2020.
Normalt brukar motioner till kongressen behandlas av vårens medlemsmöte. Av kända
skäl har kongressen skjutits fram och motionerna behandlades av styrelsen vid möte
den 5 oktober. Av de åtta motionerna ställde sig styrelsen bakom förbundets svar i
samtliga fall. Motionerna har mailats ut till samtliga medlemmar för synpunkter. Då
inga synpunkter inkommit från medlemmarna så har styrelsen meddelat distriktet sin
ståndpunkt.

10. Information om nya regler vid val.
Informerades om att förbundet har tagit fram nya regler om valordning inför årsmöten, bilaga 4.

11. Övriga frågor
- Ronny Shuldt hade synpunkter på det inköpsstopp som införts av styrelsen.
Inköpsstoppet har införts för allt som inte är löpande. Alla övriga inköp måste
godkännas av styrelsen. Åtgärden har vidtagits med anledning att det förekommit
inköp på stora belopp.
- Framfördes att det är svårt att få fram funktionärer, speciellt inom Bruks. Saknas
tävlingsledare inför nästa års tävlingar. Efter diskussion var mötet överens om att vi
alla måste hjälpa till att inom klubben hitta funktionärer och folk som vill utbilda sig
till våra tävlingar. Styrelsen har ett extra ansvar att dra upp riktlinjer för detta.

12. Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

_______________________

___________________________

Krister Andreasson, ordförande

Anders Blomqvist, sekreterare

________________________
Ann Spetz, justerare

___________________________
Sofia Olsson, justerare
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