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PROTOKOLL
Medlemsmöte nr 4-2019
Art:

Medlemsmöte

Plats:

Klubbstugan, Deltat

Närvarande:

25 medlemmar varav 6 st. från styrelsen

§ 26

Mötets öppnande

Ordförande för mötet, Ulle Liukkonen, öppnade mötet och hälsade de närvarande
välkomna.

§ 27

Val av justerare

Lena Unger valdes, att jämte ordförande, justera mötets protokoll.

§ 28

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 29

Föregående protokoll

Lästes igenom och godkändes.

§ 30

Rapporter

Ekonomi:
Klubben har fortsatt stabil ekonomi och årets verksamhet har gått plus. Året börjar närma
sig sitt slut och bokslut skall göras, förväntade kostnader innan året är slut är
medlemsavgifter för december, driftskostnader såsom el, sophämtning, internet osv.
Eventuellt kommer vi lösa avskrivningarna på agilitymaterialet inför nästa års verksamhet,
om styrelsen anser att ekonomin tillåter det. Se utfall per dagens datum för respektive
arbetsgrupp på Bilaga 1. Inga frågor ang. ekonomin.

Avel & Hälsa:
Utställning: Näst på tur är utställningen vi arrangerar tillsammans med VNKK i Klass
Arena, den 29/2 och 1/3, hjälp behövs i kök och på parkering.
MH/MT/BPH: Mentalgänget har tagit en paus över vintern, laddar batterierna inför våren. I
slutet av februari kommer ett planeringsmöte att hållas för att boka upp nästa års tillfällen.
BPH kommer som vanligt att arrangeras i Klass Arena över vintern.

Prov & Tävling:
Bruks och Lydnad: Samma antal bruks- och lydnadstävlingar planeras till nästa år. SBK
Tävling kommer ersättas under våren, skall slås ihop med Aldur. Betalningsrutinerna
kommer förenklas.
Rallylydnad: Vinterträning i Klass Arena är i alla fall bokat.
Agility: Inget att rapportera.
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Specialsök/Nosework: Det kommer köras två nybörjarkurser efter årsskiftet, en med
eucalyptus och en med kong som doftämne.
Draghund: Inget att rapportera.

Hundägarutbildning: Har haft gemensam kursavslutning idag för de som gått kurs under
hösten.

Samhällsnytta:
Klubben har fått tillökning under hösten av 3 godkända patrullhundar samt 1
sjöräddningshund.

Organisation:
Kök: Rullar på, köksansvarig har en del idéer om hur handling av varor kan förbättras.
Stuga/Mark: Att färdigställa belysningen har påbörjats och det kommer färdigställas under
vintermånaderna.

Styrelsen:
Valberedningen har påbörjat sitt viktiga jobb inför årsmötet, ta kontakt med dem om du är
intresserad av att engagera dig i klubben, det behövs alltid påfyllning inför nya
verksamhetsår.
Kopieringsmaskinen är utbytt och fungerar ungefär som den förra.
Snörasskydd samt tak över luftvärmepumpen är på plats.

§ 31

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 32

Nästa medlemsmöte

Nästa års medlemsmöten är inte inbokade, det kommer göras efter årsmötet av den nya
styrelsen. Årsmötet är den 22 februari kl. 17:00.

§ 33

Mötets avslutande

Ulle Liukkonen tackade för medlemmarnas närvaro och avslutade medlemsmötet.

Vid pennan:
__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:
__________________________________________
Ulle Liukkonen, mötesordförande

____________________________________
Lena Unger, justerare

