
Protokoll fört vid Hallsbergs brukshundklubbs medlemsmöte den 28 
augusti 2019

Närvarande 16 st

§ 1Vice ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna
§ 2 Dagordningen godkändes
§ 3 Rose-Marie Ohlsson valdes till sekreterare för mötet
§ 4 Marianne Sandberg valdes till protokolljusterare
§ 5 Rapport från styrelsen
      Rapport från kassören
      Företagskonto: 83.499,34
      Placeringskonto:268.581,60
      Swish:1393,00
      Sponsorhuset: 1.629,00
Trivselkväll 15 november är inplanerad
Ny dammsugare ska köpas in för 1.600 kr
Rökruta är inplanerad på baksidan av byggnaden
Förfrågan från djursjukhuset i Kumla om uppsättande av skylt är avslagen.

§ 6 Rapport från sektorer
       Rapport från utbildningen
       Instruktörsmöte hölls den 25 augusti
 Pågående kurser:
Longering
Allmänlydnadspasset
Grundkurs lek och kontakt
Kommande kurser:
Lydnadshelg med Sarah Karlsson
Rallylydnadshelg 9-10 november med Ida Lindgren
Instruktörsgåva: inspirationshelg med Therese Arvestrand
FARN
Närkenosen klass 1 15 september
KM i agility med 17 starter
Rapport från tävlingasektorn:
TS ansvarade för lägret som hölls 2 – 4 augusti
KM hölls på lördagen med 8 starter
Majsan Jonsson blev klubbmästare
Lydnadstävling 14 september i startklass och kl 1



Bruksprov spår  appellklass 26 oktober
Lydnadstävling startklass inomhus 23 november
Spårträningsgrupp har kommit igång
Ny skylt ska sättas upp till appellplanen om regler för träning.

Rapport från stugfogdar 
 Gräsklippningen har fungerat bra  Altanen är färdig och nya utemöbler 
står på plats
Hörnen klara på staketet.
Gamla sponsringsskyltar nedplockade

§ 7 Nya frågor för beslut:
Det beslutades att medlemspriset för hallhyra 100 kr/h tas bort. Endast 
VIP-tidspris 50 kr/h samt 200 kr/h är kvar. Detta för att öka medlemmars 
motivation att hjälpa till på klubben.
Fyllnadsval av ny sekreterare:
Mötet antog valberedningens förslag och valde Caroline Jonsson 

§ 8 Frågor för diskussion
 Höjning av årsavgiften för hallhyra 
Arbetsgrupp till hundaktivitetshage

Rapport från husägaren
Oljegrus ska läggas på vägen med eventuella gummimattor som farthinder

Vid protokollet                                               Vice Ordförande

Rose-Marie Ohlsson                                         Liss-Beth Möller

Justerare

Marianne Sandberg


