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1. Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av protokollgranskare
Lotta Johansson och Mika Grälls.

3. Information från styrelsen







Information från dagens möte angående tunnelbygget.
Mötet blev inställt men information skickades ut till Magnus. Det finns möjlighet till enskilt möte
lite längre fram i tiden. 17 mars kl. 16.30-17.30 sker den första sprängningen (bara en).
Från mitten av mars fram till slutet av sommaren kommer sprängningar att ske. De föregås av
varningssignal, flaggvakter kommer att finnas. Under denna perioden sker sprängningarna på
dagtid.
Från slutet av sommaren och framåt sker sprängningarna under mark, normalt förekommande på
dag- och kvällstid på vardagar. Arbete kommer även att ske på helger och nattetid.
Det som kan märkas är vibrationer i marken samt varningssignalerna.
Smällen är mycket kort (ca ½ sek) och påminner INTE om fyrverkeri/pyroteknik.
Max 2 smällar per dag.
En risk för klubben är att vår brunn sinar, men det finns med i besiktningsprotokoll som gjordes
förra veckan.
2020 har vi gemensamt KM! 5-6 september är föreslaget datum.
Det är tänkt att bli ett större evenemang med samtliga grenar samma helg.
Varje gren utser en KM-ansvarig och bildar en projektgrupp som tar fram ett förslag.
Tisdagsträningarna har blivit torsdagsträningar! Start 19 mars, styrelsen bemannar köket första
gången och kommer att servera våfflor.
Skotträningen på tisdagar 18.00-18.30 flyttas då till samma tid på torsdagar.
Alla är välkomna och vi hjälps åt att ta hand om alla nya!
Priset på nyckelbrickor sänks till 100 kr. Det ska inte vara priset som avgör om man vill ha en
bricka. För att få en bricka kontaktar man Björn.

4. Rapporter
HUS
Bruks

Agility
Lydnad
Rallylydnad
Nosework

SK: Mariella. Inget att rapportera.
SK: Helen. Haft spårtävlingar förra helgen, 10 högre och 9 lägre startade. Nästa helg
har vi IPO-R spår på lördag med 7 anmälda och ytsök på söndagen med 14 anmälda.
På onsdag kväll har vi tävlingsmöte, alla som vill och kan hjälpa till är välkomna!
Spår och sökkurser efterfrågas på klubben.
SK: Madde. Två tävlingar i år 17/6 och 29 augusti (sammanfaller med
Bockstensturen). Klass 3 kvällstävling och Klass 1 heldag. Inget annat att rapportera
nu.
SK: Tove. Har haft Munkalydnaden, Bockalydnad 4 juli och en kvällstävling i
september, adventslydnaden. Kurser har startat, två träningsdagar i vår är inbokade
(heldagar på helger). Vinterträning i ridhus har fungerat bra.
SK: Mariella. Haft möte, tävling i maj, träningsdag 28 mars finns ett evenemang på
facebooksidan. Träningstävling 16/4 på kvällen.
SK: Christina. Ansökt och fått en tävling godkänd, 1 augusti på Munkagård. 50
tävlande, delas på förmiddag och eftermiddag, lottning kommer att göras vid
överanmälan.
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SK: Magnus. Den nya tävlingsboden är i stort sett klar att flytta in i. Björn behöver
hjälp att veta hur agility-hindren ska förvaras och vilken plats som krävs. Tunnlarna
och sandsäckarna behöver prioriteras.
I tävlingsdelen är hyllor uppsatta, en vägg är kvar att måla.
Extra tävlingar som läggs in ska meddelas till Björn, så att han kan stänga av autolarmet!
Haft möte med cykelklubben, som planerar en ny cykelväg (transportsträcka) längs
med gärdesgården i nedre änden av planerna. Förslag att vi ber kommunen sätta upp
låsbara bommar vid ”stenarna” som stänger av parkeringen.
Vi har upptäckt hemsidor och facebooksidor som också heter Varbergs
Brukshundklubb. Magnus kommer att kontakta ägaren av varbergsbrukshundklubb.se
för att se om vi kan lösa det. På den hemsidan ligger bland annat telefonnumret till
klubben.
En ny officiell sida på facebook har skapats, där klubben lägger ut information. Den
gamla gruppen är omdöpt till Varbergs BK:s medlemsgrupp, där alla kan skriva.
Två månader finns att redovisa. Per sista februari ligger vi lite plus, vilket är en del
kursavgifter som kommit in men kostnader har inte kommit in än.
Ingen information har kommit från Sparbanksstiftelsen, angående de pengar vi ansökt
om.

5. Övriga frågor









När man campar vid tävlingar brukar agility ta betalt, medan tävlande i övriga grenar inte betalar.
Ska vi ha en gemensam regel, eller bara förtydliga vad som kostar?
Styrelsen tar med sig frågan och tar fram ett förslag. Tas med som en beslutspunkt på nästa
medlemsmöte.
Staketet runt lilla planen, hur går det med det? Lotta Karlsson är på gång och letar sponsorer. Björn
har mätt upp vad som kommer att gå åt. Förslag att kontakta kommunen, eftersom området runt
klubben förändrats ganska kraftigt de senaste åren med motionsslingan, cykelklubben och
tunnelbygge. 80 stängselstolpar kostar 3.900 kr, 50 meter stängsel kostar 800 kr.
Bör vi lämna ut info till kursdeltagare angående corona-smittan? Tove tittar på en text att lämna ut,
vi följer SKK:s riktlinjer, vilket betyder att om någon lämnar återbud betalar vi tillbaks avgiften.
Vad gäller med klubbens försäkringar? Strikt hundägaransvar gäller när hund skadar annan hund
eller människa. Försäkringen täcker personskador som uppstår under organiserad verksamhet.
Simstadion 2-5 juli. Nathalie kommer att skicka ut ett schema att fylla i.
En vårfixardag ska läggas in, efter påsk föreslaget.

6. Beslut
Inga beslutfrågor fanns.

7. Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

____________________________________________
Ordförande

____________________________________________
Sekreterare
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_____________________________________________
Justerare Mika Grälls
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