Protokoll Medlemsmöte
Utfärdare:

Datum:

Mariella Gustafsson

2019-09-10

1. Mötet öppnas
-

Ordförande öppnar mötet.

2. Val av protokollgranskare

3. Information från styrelsen
- Inbjudan till Hallandskampen i Laholm söndag 13 oktober. Anmälan
senast 21/9.
- KM i rallylydnad lördag 26 oktober. Domare: Hildur Persdotter
Carlsson
- Önskemål om gemensamt KM, ev till våren 2020.
- Tunnelbygget som pågår runt klubben.
Lydnad:
- Införande av årets lydnadshund. Mer information kommer komma ut, pris delas ut på
årsmötet.
- Eventuellt genomföra någon form av välgörenhetstävling.
- Lydnadsdag 21/9, information finns på facebook.
- Öppen träning 24/9
Agility - ingen rapport
Rallylydnad:
- Införande av årets rallylydnadshund. Mer information kommer komma ut, pris delas ut på
årsmötet.
- Rallydag 29/9, information finns på facebook samt hemsida.
Bruks:
- Ny godkänd tävlingsledare; Helene Andersson.
- Kommande tävlingar:
5-6/10 IPO-R spår/ytsök/ruin V.
1/12 Appell Spår och sök
Nosework:
- Tävlingen 3/8 gick bra!
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Kassör:
- Till och med sista augusti så ligger vi plus.
- Handlar man på ICA Hajen för klubben; GLÖM EJ kvitto och ge detta till klubbens kassör.
4. Övriga frågor
- Julfest för medlemmar 7/12, information kommer komma ut längre fram.
- Klubbkläder från Hööks med brodyr ’Varbergs Brukshundklubb’ baktill, eget
namn/hundnamn på bröstet. Jacka, Herrväst, Damväst och fleecetröja finns i
storlekarna XS-XL. Information gällande beställning finns på hemsidan.
- Falkenbergs BK inbjuder till inspirationsdag för instruktörer och medhjälpare 23/11.
Anmälan till kassör Helene Andersson senast 23/10, mer information finns på
hemsidan.
- Kursstarter med instruktör Ingrid Hammarlind
- Björn informerar kring: - tävlingsbod och träningsbod. - Skall man vara inne i
klubbstugan efter kl.23 måste Björn meddelas, detta pga larminställning. Uppsamling av pantflaskor/burkar skall ske i för dem avsedda behållare som finns
utanför klubbstugan.
- Inkommit önskemål om att hägna in den bortre planen/agilityplanen. Flera fördelar
med att hägna in. Björn mäter upp planen. Lotta (efternamn?) kollar upp priser på
material. Styrelsen följer upp i frågan.
- Valberedningen önskar att personer som är intresserade av styrelsearbete mailar
Carina Haglund (webmaster).
- Önskemål om mer samordning/samarbete mellan grenarna gällande tävlingar och
dess datum. Maria (ordförande) kallar till möte för att diskutera datum, priser och
sponsring.
5. Beslut
6. Nästa möte
-

Nästa möte 19/11 kl. 19:00

7. Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.
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