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PROTOKOLL
Medlemsmöte nr 1-2020
Art:

Medlemsmöte

Plats:

Klubbstugan, Deltat

Närvarande:

14 medlemmar varav 4 st. från styrelsen

§1

Mötets öppnande

Ordförande för mötet, Anna Holter, öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§2

Val av justerare

Lilian Berglund valdes att jämte ordförande justera mötets protokoll.

§3

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§4

Föregående protokoll

Det planerade medlemsmötet i mars ställdes in pga. pandemin så det senaste
medlemsmötesprotokollet är från 2019. Det finns att läsa på hemsidan.

§5

Rapporter

Ekonomi:
Ekonomin är i balans trots stora bortfall med inställda arrangemang under våren. Kassören
har dock noterat att det kommer in mindre pengar till köket mot för vad som köps in och
säljs. Vi måste alla hjälpas åt att betala för oss när vi fikar på klubben.

Avel & Hälsa:
Utställning planerar för en inofficiell utställning den 1 och 2 augusti. En mindre
tillställning då man ej får vara fler än 50 personer på ett och samma arrangemang men
förhoppningsvis inbringar det några kronor till oss.
MH/MT/BPH otroligt stor efterfrågan på MH, vi får in anmälningar från nästan hela landet.
Detta beror på att de flesta ställt in sina planerade tillfällen pga. pandemin. Om inte 2
timmars gränsen fanns skulle vi kunna arrangera hur många beskrivningar som helst. Vi
fyller ändå upp alla inplanerade tillfällen.
Mentaltesten den 7 augusti är överfylld med anmälningar, vi ska försöka få till ytterligare
tillfällen under sommaren.
BPH rullar på som vanligt med stort intresse för deltagande.
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Prov & Tävling:
Bruks och Lydnad hoppas att kunna öppna upp höstens bruksprov och lydnadstävlingar.
Rallylydnad planerar för en tävling på första advent tillsammans med Härnösands BHK
samt ett KM under hösten.
Specialsök/Nosework, klubben har förärats med 3 medlemmar som blivit godkända på
doftprov, Grattis till er alla. En nospromenad planeras under sommaren.
Draghund inget att rapportera.

Hundägarutbildning:
Alla vårens kurser är avslutade och på onsdag är det en gemensam avslutning för alla som
deltagit på kurs, det blir frågeslinga, klurigheter för både hundar och förare samt grillade
hamburgare.

Samhällsnytta:
Inget att rapportera.

Organisation:
Kök, har inte haft några större arrangemang under våren men det har serverats en del fika
och luncher i samband med MH och BPH. Köket har kompletterats med ytterligare en
person, så utöver Katarina och Madeleine, kommer Anka Olsson ta hand om alla inköp
framöver.
Stuga/Mark väntar på ett godkännande från kommunen på den tänka nya avloppslösningen, så fort vi får det kommer avloppet att åtgärdas.
Stugan verkar ha sjunkit lite i mitten, detta kommer kollas upp under sommaren.
Web, inget att rapportera.

Styrelsen:
Informerade om att tillsammans med Bushmen Riders skicka en skrivelse till Länsstyrelsen
ang. en önskan om hastighetsbegränsning på vägen.
Förra veckan hade styrelsen bjudit in agilityintresserade till en ”kick-off” och där bestämdes
att bl.a. köra igång öppna träningskvällar varje onsdag, med start efter midsommar.
Dessutom skall vi försöka få till en nybörjarkurs till hösten samt se över om vi kan bjuda in
en proffsig agility-instruktör till hösten för en helgkurs för våra medlemmar.
Eftersom pandemin och Covid -19 är långt ifrån borta fortsätter vi att följa SKKs och SBKs
riktlinjer i vår verksamhet. Vi försöker i största möjliga mån att hålla all verksamhet
utomhus och alla medlemmar måste vara noga med handhygien och hålla avstånd. Det har
gått förvånansvärt bra att ändå arrangera MH och BPH samt ha kurser.
Dessutom vill vi påminna lite om att inte ta in hundar i köksdelen av stugan, det har
misskötts lite på slutet. Valpar som inte ännu lärt sig att vara själv i bilen är helt okey att ta
in men vuxna hundar får stanna i hallen och i utbildningsrummen.
Johan har fått i uppdrag att inventera klubbens alla nycklar, det finns nycklar lite varstans
och vi har tyvärr inte koll på alla. Har du en nyckel du vet hör till stugan på ngt vis,
matförråd, hänglås etc. meddela det till Johan.
Sist men inte minst har Bushmen meddelat att de kommer ha en stor fest under
midsommarhelgen.
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§6

Övriga frågor

Gräsklippning, Peter gör ett fantastiskt jobb med att hålla våra gräsytor fina, men han
behöver lite hjälp. Du som är intresserad av att köra åkgräsklipparen några gånger per
säsong, meddela det till Meta.
Grus framför förrådet? Går det inte att lägga upp grus så det blir som en ramp upp till
dörrarna? Styrelsen tittar på det.
Bro utanför nödutgången? Behövs det inte en sådan? Styrelsen tittar även på det.

§7

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte är bokat till den 22/8 kl. 17:00 då det blir surströmming mm därefter.

§8

Mötets avslutande

Anna Holter tackade för medlemmarnas närvaro och avslutade medlemsmötet.

Vid pennan:
__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:
__________________________________________
Anna Holter, mötesordförande

____________________________________
Lilian Berglund, justerare

