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2017-04-27
§ 1. Mötets öppnande
Närvarande: Gunilla Samsson, Annika Eriksson, Anna Sundalen,
Katarina Bader, Johanna Petersson Bergstrand, Martina Svensson och
Mikael Eriksson.
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2. Årsplan
Medlemsmötet infann sig den 20/4 inkl. Reino Oskarssons föreläsning om
hundars mentalitet/mentalbeskrivning. Tjörns BK har uppdaterat sina
uppgifter i föreningsregistret efter årsmötet, som därmed är inskickad till
kommunen. Deklarationen sker i maj.
§ 3. Rapporter

a) Ekonomin: Kursavgifter kommer in inom kort. Inga räkningar att betala.
Ev. en elräkning tillkommer i efterhand.
b) Tävlingssektorn: Årets första lydnadstävling tar plats den 6/5. Skrivare på
plan är Therese för startklass och Åsa för klass 1 och 2. Katarina är
tävlingssekreterare. Gunilla och Martina är tävlingsledare. Inför
nästkommande lydnadstävlingar utses Johanna den 17/6 och Annika 9/9
till tävlingssekreterare. Priser och prisbord diskuterades. Funderingar kring
att utse ”raggare” för att skaffa tävlingssponsorer. Johanna kontaktar en
sponsor. Tävlingsbarometer för lydnad, agility, bruks och rally önskas
läggas till på hemsidan.
c) HUS: Mikael startar fortsättningskurs den 4/5 med 9 anmälda deltagare.
d) RUS: Alla 3 figuranter är nu auktoriserade. En uppfödare är inbokad inför
nästa MH-tillfälle den 19/8. Ett ytterligare MH-tillfälle planeras in ev. den
7:e eller 8/10. Nät är inköpta.
e) Kökskommittén: Lönsam försäljning av soppa och dryck under MHtillfället den 23/4. Livsmedel fylls på i kylen.
f) Agilitysektorn: Inget att tillägga.
g) Rallysektorn: Kvitton för tilläggsskyltar lämnas in inom kort.
h) Stugsektorn: Arbetskväll tar plats onsdagen den 3/5.

§ 4. Arbetskväll. Vad göra?
Städning i Gröna stugan. En vägg behöver kläs om med ny skiva. Brädorna på
Vita stugans trappa behöver besprutas med högtryck. Metallstolar
transporteras till Heås återvinningscentral. På grund av inbrottet, kommer
färdigblandad cement att läggas för att förhindra brottslingar att gräva sig in i
stugan, vilket skedde vid ett tidigare tillfälle. Funderingar gjordes kring
belysningen. Belysningen vid grusgången bör ses över.
§ 5. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
§ 6. Mötet avslutades
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Vid pennan
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