Tjörns Brukshundklubb
Protokoll
2017-10-31
§ 1. Mötets öppnande
Närvarande: Gunilla Samsson, Annika Eriksson, Anna Sundalen, Fred
Larsson, Katarina Bader, Mikael Eriksson, Sara Rodin och Angelica
Abrahamsson.
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2. Rapporter
a) Ekonomin: Klubbens budget består av 235 000 kr. Elkostnaden för
perioden 1/2 – 31/7 uppnådde 7125 kr. En faktura för slamsugning
inväntas inom kort. En ännu ej inkommen summa kring 1800 kr., för
material i samband med Nose Work-tävlingen, förväntas bli inbetald av
arrangören till klubben.
b) Tävlingssektorn: Nästa års lydnadstävlingar är inlämnade till SBK.
c) HUS: Martina har startat en valpträningskurs med 7 st. anmälda deltagare.
Klubben satsar på två nya instruktörer till en kostnad av 3000 kr. per
kursdeltagare i grundmodulen som startar i november på Stenungsunds
BK.
d) RUS: MH ”vilar” under vintern fram till våren 2018. Klippningen av
gräset på ”lilla jakten”, samt ev. om ett MH kan inplaneras tidigare under
hösten p.g.a. vått, svårklippt gräs, diskuterades.
e) Agility: Agilitysektorn har planer på att introducera ett intresse hos
valpägare och satsar på en öppen träningskväll på söndagskvällarna i Vita
stugan. En agilitykurs för nybörjare ska ev. planeras in till våren. Den
”gröna listan” ska införskaffas. Sara kan tänka sig att bli representant för
agilitysektorn. Hon har ännu inte fått respons från Mikaela.
f) Kökskommittén: Nya muggar behöver köpas in.

§ 3. Avgång ur styrelsen
Bo Isaksson har beslutat att avgå från styrelsen, men kommer fortsatt att verka
som domare.

§ 4. SBK-info.

Ordförande gick igenom SBK Medlemsinfo. ”Informationsbrev till
medlemmar” i Svenska Brukshundklubben och frågade om alla
styrelsemedlemmar har fått detta info. brev, vilket inte verkade vara fallet.
Kritik har riktats mot SBKs inbjudan till 100-års jubiléet, vilket gäller
resekostnaderna för lokalklubbarnas ordförande. Kostnader beträffar 5500 kr.
för att vår ordförande får åka en fredag till en söndag till kongressen 2018 och
att distriktet sponsrar distriktets klubbar med 105 000 kr. i resekostnader. Det
är våra gemensamma pengar som vi under åren betalat in till distriktet. Obs!
Alternativt ska kostnaden fördelas till nytta för klubbens medlemmar. Detta
ska återupptas vid ett senare möte.
§ 5. Övriga frågor
Obs! Lampor på appellplanen måste bytas ut. Detta återupptas på
februarimötet. Kvicksilverlampor ska ersättas med andra lampor. Pengar läggs
undan för detta ändamål i budgeten.
Genomgång av proppar har gjorts.
För övrigt diskuterades om klubbens satsningar på föreläsningar är mödan
värd p.g.a. lågt deltagande av medlemmar. Frågor ställdes: Behöver klubben
ett nytt koncept? Behövs en central lokal närmare ett samhälle för att locka fler
att komma? Behövs mer reklam?
Ytterligare notering: Inventering görs inför uthyrning till Tollarklubben Väst
den 4/11.
§ 6. Nästa mötesdatum
Nästa möte infinner sig onsdag den 22/11.
§ 7. Mötet avslutades
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan
......................................................................
Katarina Bader

