Tjörns Brukshundklubb
Protokoll
2017-05-16
§ 1. Mötets öppnande
Närvarande: Gunilla Samsson, Annika Eriksson, Anna Sundalen,
Katarina Bader, Fred Larsson och Mikael Eriksson.
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2. Fasadplåt till Vita stugan
Fasadplåt, skruvar och reglar köps in till en låg kostnadsavgift för upprustning
av en av Vita stugans fasadväggar. Torbjörn och Robban ställer upp med
beställning av material och eget hantverk. Kostnaden för material beräknas
uppnå ca. 6000 kr.
§ 3. Rapporter

a) Ekonomin: Anläggningsbidrag är klart för att sökas. Alla kursdeltagare
har betalat in kursavgiften. Tävlingsnotan har inkasserats. Arvode:
Arrende för mark samt SBK-avgift är betalda. Bruksapporter har köpts in.
b) Tävlingssektorn: Nästa tävlingsdag är den 17/6. Tävlingssekreterare
denna tävlingsdag är Johanna. Sponsorer söks upp. Allmän uppdaterad
info. ang. tävlingssekreterare: Domare måste nu samtycka om klubben får
ta hjälp av en ej auktoriserad tävlingssekreterare. Gäller ej Tjörns BK som
förnuvarande har auktoriserade tävlingssekreterare.
c) HUS: Mikaels fortsättningskurs ”rullar på”. Brukskurs planeras in vid ev.
tre tillfällen under sommaren av Carina och Eva. Information om
patrullhund infinner sig den 21/5.
d) RUS: Senaste MH är bekräftat – avklarat. MH-tillfälle för tollare är
inbokat den 19/8 och ytterligare ett MH-tillfälle den 8/10. Fundering kring
upprustning av MH-utrustning är aktuell. Upprustningstillfälle förbereds i
sommar.
e) Kökskommittén: Inköp av provianter. Funderingar kring att sänka priser
på vissa provianter diskuterades med anledning av besökares kommentarer
om dyr fika på brukshundklubb. Ev. rabatt på fika vid kurstillfällen
diskuterades.
f) Stugsektorn: Fasadplåt ska klä Vita stugans vägg. En bit plåt som fattas
på Gröna stugan, ska även tillsättas på en vägg. Vid översyn av elen glödlampa ska bytas ut.

§ 4. Nose Work
Prova-på-tillfället i nose work var populärt. Monica Jern (i samverkan med
Gbgsavdelningen), som ordnade detta tillfälle, återkommer med ett nytt
tillfälle.
.
§ 5. Övriga frågor
Information från det lokala disktriktsmötet: Frågor om medlemsavgifter
diskuterades enligt Fred. Höjning av medlemsavgiften gäller för tre år. SBKs
kongress hålls vartannat år i maj. För övrig gällande Tjörns BK: Klubbens
medlemsantal är 116 st. Klubbens hemsida är allsidig och innehåller nyttig
information/olika ämnen. Fred föreslog att ta med två stora koner för
bruksträning. Det gamla agilitystaketet kan användas till något annat.
Fårstängslet vid apellplanen ska borttas.
§ 6. Mötet avslutades
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
Vid pennan
......................................................................
Katarina Bader

