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PROTOKOLL
Medlemsmöte nr 2-2020
Art:

Medlemsmöte

Plats:

Klubbstugan, Deltat

Närvarande:

13 medlemmar varav 5 st. från styrelsen

§9

Mötets öppnande

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

§ 10

Val av justerare

Monica Strålberg valdes att jämte ordförande justera mötets protokoll.

§ 11

Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes.

§ 12

Föregående protokoll

Lästes upp av sekreteraren och godkändes därefter.

§ 13

Rapporter

Ekonomi:
Ekonomin är i balans trots stora bortfall med inställda arrangemang under våren.

Avel & Hälsa:
Utställning:
En inofficiell ”Covid-säker” utställning arrangerades den 1 och 2 augusti, blev ett trevligt
och uppskattat arrangemang.
MH/MT/BPH:
Det höga trycket för att få delta på BPH, MH och MT fortsätter, alla inbokade tillfällen är
mer än fullbokade.

Prov & Tävling:
Bruks och Lydnad:
SBK har öppnat upp höstens tävlingar så vi kommer kunna arrangera appellspår, sök och
lydnadstävlingarna som är planerade. Rapporttävlingen ställs in pga. arrangörsskäl.
Rallylydnad:
Ingen närvarande som kunde informera om vad som händer i arbetsgruppen.
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Specialsök/Nosework:
Har haft en ”Nospromenad” som uppskattades av deltagarna. Planerar inget övrigt tills
vidare.
Draghund:
Inget att rapportera.

Hundägarutbildning:
Har redan startat ett par kurser och anmälan till valp-, allmänlydnad-, tävlings- och
rallylydnadskurs i höst är öppen och de kommer startas så fort de är fulltecknade.

Samhällsnytta:
Inget att rapportera.

Organisation:
Kök:
I köket märks det att det inte är och har varit några större arrangemang hittills i år, inte
samma rusch som det brukar. Hade dock en liten försäljning utomhus i samband med
utställningen. Till all mentalverksamhet ett till att det funnits fika och lunch i samband med
MH/MT/BPH. Hembakat bröd har funnits i frysen för det mesta.
Stuga/Mark:
Kommunen har godkänt förändringen vi avser att göra med avloppsanläggningen. Johan
Berglin är ansvarig för att boka entreprenör och se till att det blir gjort, vår förhoppning är
att det skall bli gjort under hösten.
Web:
Inget att rapportera.

Styrelsen:
- Viruset Covid -19 florerar fortfarande i stor omfattning så vi vädjar till alla
medlemmar att tänka sig för och vara försiktiga när man är på klubben, hålla sig
hemma om man har några symptom, hålla avstånd till andra, tvätta händerna ofta osv.
Använd handsprit som finns utställd på toaletterna och torka av ytor du tagit i med
ytdesinfektionen i sprayflaskorna som ställts ut.
- Belysningen kommer vara klar under hösten.
- Gräsplanen tog stor skada under vintern, vilket de flesta gräsmattor verkar ha gjort.
Vi avvaktar till våren/sommar och ser hur den ser ut, vår förhoppning är att den tar
sig. Till våren kommer planerna att stängas av i samband med att snön tinar av och får
inte beträdas förrän stuga/mark anser att den är okey att börja vara på.
- När vi städar klubbstugan tänker vi på Covid -19 och torkar av ytor man vidrör
noggrannare än vad det brukar göras.
- Annonser på hemsidan kommer ses över och alla annonsörer kommer kontaktas.
- Vecka 37 har Studiefrämjandets den årliga ”Hundens vecka” och vi kommer vara med
som vanligt med ”Covid-säkra” aktiviteter. Alla medlemmar är välkomna att komma
med förslag på aktiviteter och vara behjälpliga.
- Kylskåpet i köket är trasig så det kommer köpas in en ny Kyl/frys.
- Webshop med profilkläder är klar, du hittar den på hemsidan, mycket fina kläder i
flera olika sorter att välja på. Man handlar och betalar direkt via shopen och kläderna
skickas hem till bostaden inom ett par veckor.
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- SBK har antagit en ny valordning som ”ställer om” arbetssättet kring valberedningens
förslag samt personval. Dessa har införts i normalstadgarna och gäller från den 1 juli
2020. Den nya valordningen gäller samtliga föreningar inom Svenska
Brukshundklubben.

§ 14

Övriga frågor

Arbetsordning i köket – Johan Berglin som är utskottsansvarig för köket håller på att ta
fram en arbetsordning i köket tillsammans med de som sitter med i kökets arbetsgrupp.

§ 15

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte är bokat till den 5/12 då det är julgröt samt julklappsbyte. Om det
kommer kunna hållas vet vi ej idag, Covid -19 sätter kanske stopp för det mötet också, info
om medlemsmötets vara eller inte vara kommer närmare mötet.

§ 16

Mötets avslutande

Anna Holter tackade för medlemmarnas närvaro och avslutade medlemsmötet. Efter mötet
avnjöts det surströmming med dess tillbehör, självklart utomhus, Covid-säkert!

Vid pennan:
__________________________________________
Heléne Eliasson, sekreterare

Justeras:
__________________________________________
Anna Holter, mötesordförande

____________________________________
Monica Strålberg, justerare

