Medlemsmöte HBK den 11 maj 2022.
§1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen till medlemsmötet och klubbens 45-årsjubileum.
Klubben startade 1977. Uppstartsmöte 24 april, 15 medlemmar. Då erbjöds endast
dressyrkurser. Året efter startade den första valpkursen – reportage i tidningen för det
var ett nytänk. 2013 flyttade vi hit – ett före detta grisstall. Då var vi ca 80 – idag är vi
369 st. Vårt motto: En klubb att trivas i för alla hundägare.

§2 Godkännande av dagordning
Tillägg: Rapport från kongresser från Närkedistriktet.
§3 Val av sekreterare för mötet
Ulrika Erhardsson
§4 Val av protokolljusterare
Linda Holm
§5 Ekonomisk rapport
Företagskonto
5898: 52 kr
Swisch
149 103: 50 kr
Placeringskonto 300 000: 00 kr
§6 Rapport från styrelsen
SBK har utlyst 2022 som Hållbarhetens år. 6 områden:
1.

Arbeta för jämställdhet och mångfald i samtliga organisationsnivåer samt
motverka diskriminering

2.

Säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för förtroendevalda, funktionärer och
anställda

3.

Bidra till förbättrad hälsa hos hund och människa

4.

Utbilda ekipage som kan bidra till samhällsnyttiga funktioner

5.

Vidareutveckla struktur för att fortsätta utbilda hundförare och fungerande
hundar genom våra lokalklubbar

6.

Motverka alla former av favorisering och jäv.

Finns bidrag att söka så om någon har en idé så kontakta styrelsen.
Vi har ett nytt belöningssystem för aktiva och funktionärer i klubben. Se Hemsidan under
fliken belöningssystem.

Följ våra sociala medier: Hallsbergs Fb-sida. Anslagstavlan – FB grupp där klubbvärdar lägger
ut info mm.
På gång: Göra vår entré handikappanpassad, En till container, städdagar i hundspåret och på
klubben, Läger 19 – 21 aug – Förslag på gemensam aktivitet, After work på fredagar för 2
benta och 4 benta, öppen träning med klubbvärd på onsdagar i sommar, Ungdomsgrupp en
söndag i månaden, sommarlovsaktivitet, de blir med på lägret.
§7 Rapport från sektorer
TS: Planerade tävlingar: 27-28 Maj Lydnad Startklass; vårcupen istället för nyårscupen som
blev inställt. 4 september Lydnad klass 1 fm och em tävling, 25 september Bruksprov Spår
apell och lägre klass. 19 n
november Lydnad Startklass inomhus.
HUS: Har varit ett Instruktörsmöte för planering av sommarens och höstens kurser. Många
kurser och temadagar på gång så håll utkik på hemsidan. En del nyheter från
studiefrämjandet.
Öppna träningar i sommar på onsdagar. KLubbvärdar på plats. Vi kan ha flera aktiviteter
samtidigt när man kan vara både ute och inne. Bokningslista för klubbvärdar kommer på
hemsidan.
FARN: Vi har haft en hundpromenad i Hallsberg till förmån för Ukrainas flyktingar. Startavgift
100 kr gick oavkortat till Ukraina. Totalt 3550 kr. Inofficiell rallylydnadstävling den 6/6 forts
och mästarklass.
Trivsel: Glass finns till försäljning. Behövs en till i sektorn. Om det behöver köpas in något
meddela via mail: koket@hallsbergsbk.se. Sektorn behöver få info 2 veckor innan planerad
aktivitet om det ska handlas och fixas något. 1000 kr sätts in på cancerfonden till minne av
Agneta.
Sturfogdar: Möte imorgon för att planera arbeten som ska fixas under sommaren.
§8 Nya frågor, för beslut - Inga
§9 Övriga frågor, för diskussion
Hundaktivitetsbana – lagt på is. Frågan tas upp igen. Marken inte så stor vid hundslingan. Vi
ser vad vi kan göra.
Medlemmar önskar helgkurser och föreläsare. Lämna förslag på kursmailen
kurs@halllsbergsbk.se
Hoopershinder ska köpas in.
Monica rapporterade från kongressen som kunde äntligen kunde genomföras fysiskt. Många
demokratiska diskussioner. Närkedistriktet har mycket på gång. Ekonomin är god så det
kommer att satsas på olika utbildningar. Bla kommer alla medlemmar i lokalklubbarnas
styrelser inbjudas till Åkerby den 2-3 november. Den 29 eller 30 nov kommer det bli en dag
med diskussioner on organisationen i klubbarna. Kom gärna med förslag på aktiviteter till
Närkedistriktet. Nya memebersite för registring av medlemskap har vissa problem.

§10 Avslutning Ordförande tackar för god medverkan och bjuder in till fika med tårta.

Ordförande

Sekreterare

__________________________

__________________________

Maj-Britt Jonsson

Ulrika Erhardsson

Justerare
___________________________
Linda Holm

