
 

 

 

 

Medlemsmöte Hallsbergs Brukshundklubb den 16 Oktober  klockan 18:00 

Klubblokalen i Kärr. 

 

 

 

DAGORDNING: 

Närvarande: 16 personer närvarande. 
 

Mötets öppnande, ordförande hälsar alla välkomna. 

 

Dagordningen godkändes. 

 

Föregående mötesprotokoll genomgicks och lades till handlingarna.  

 

Caroline Jonsson valdes till sekreterare för mötet. 

 

Pernilla Persson valdes att justera dagens protokoll. 

 

Rapport från styrelsen  

Hallhyra/viptid – viptid, kan man få om man hjälper till på klubben, allt som man hjälper 

till på klubben ideellt. Hallhyra 200kr i timmen gäller för övriga. På bokad VIP tid får du ta 

med dig 3 andra personer som alla måste vara medlemmar i Hallsbergs BK. Info om detta 

står på hemsidan, under fliken boka hallen. Vill man hjälpa till kan man höra av sig till 

Emelie. (ordforande@hallsbergsbk.se ) 

Kärscher fönsterputsmaskin- Ska inköpas. Den ska användas till att suga upp kiss om det 

sker en olycka inne i hallen på mattan. Istället för att använda papper. Den ska finnas till 

förfogande inne i hallen.  

Rökrutan-  finns på baksidan, vid lyktstolpen.  

Trivselfesten- 15 november klockan 18:30 anmälans senast 8 november till Emelie. Bjuds 

på tacos.  
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Rapport från sektorer 

Utbildning- just nu pågår vardagslydnadskurs ,valpkurs ,rallylydnadskurs. 

Kurser som är på gång är, tävlingslydnadskurs , agilitykurs, nosework  fortsättningskurs, 

valp och vardagslydnadskurs. 

Instruktörsmöte 11 december. 

Kommer fram önskemål om dagtid på kurser, önskan skickas med till utbildning. 

 

Tävling - Bruks appellklass spår 26/10, många anmälda. Startklass inomhus, 23 november. 

Datum när farsgrisen blir av återkommer om. Tävlingssektorn arrangerade lägret i år, nu 

lämnar de över stafettpinnen till någon annan sektor som vill arrangera. Km i bruks blev 

inställt, pga för få anmälda. 

 

 

 

FARN - Freestyle/Htm klass 1,  2/11. Många anmälda.  

Km agility och nw har varit i september, gick bra. 

 

 

Valberedningen 

De gör en inventering, vilka som ska avgå, och inte vill väljas om, och vilka som vill sitta 

kvar vid nästa år. Många sitter på flera poster, det kan bli tungt.  

Behövs flera till uppdragen. 

 

Ekonomisk rapport 

Företagskontot 114182,60 

Swisch 1925 

Placeringskontot 268581,60 

 

Nya frågor, för beslut 

Inköp eller leasing av ny eller begagnad skurmaskin 

Extra städning vid behov av entre och hall- hur organisera? 

(Offert städmaskin, se längst ner, moms tillkommer på samtliga priser) 

 

Övervägande ja till att köpa en ny maskin. 

Styrelsen får i uppdrag att köpa in en ny maskin under förutsättning att styrelsen först 

kontrollerar att golvet inte blir för blött så det påverkar betongplattan under mattan. 

 

 

 

Övriga frågor, för diskussion 

Aktivitetsbana, och hur den ska se ut, bordlades till våren, pga vinter,  frågan ska tas upp 

till våren. 

Rosa bandet- den är på lördag, finns många vinster, sprid att den är. 



Fråga från Foderhörnan: I december har vi fått sponsrat till tävlingen freestyle och htm, 

men de undrar om vi har någon som kan visa upp i olika sporter. Nw, lydnad m m. 7 

december.  Kl 10-14 hos dom.  

 

Hundspåret behöver röjas, ingen som kan köra åt oss och fixa, Majsan kollar vidare i detta, 

och Pernilla kollar med Amanda. 

 

Utrensning på kontoret. Våga slänga mer som bara står på hyllorna. 

 

Bilda en grupp som ansvarar för den nya städmaskinen. Årskort hallhyra för de som kan 

tänka sig att ansvara för städningen? Uppdras till styrelsen att arbeta fram ett förslag till 

nästa medlemsmöte.  

 

Nytt pris på årskort för hallhyra? Uppdras till styrelsen att ta beslut.  

 

 

 

 

Avslutning 

 

 

 

 

 

 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

________________________  __________________________ 

Caroline Jonsson   Emelie Hörman 

 

 

Justeras 

 

 

_________________________ 

Pernilla Persson 


