Tjörns Brukshundklubb
Protokoll
2017-11-29
§ 1. Mötets öppnande
Närvarande: Gunilla Samsson, Annika Eriksson, Mikael Eriksson,
Angelica Abrahamsson och Martin Bader
18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2. Rapporter
a) Ekonomin: På klubbens konto finns 224 083 kr. Inget arvode har betalts
ut och fika har köpts in. På plussidan är inkomsterna från noseworktävlingen. Det är till största delen Monica och Niklas Jern samt Angelica
Abrahamsson som har varit engagerade i tävlingen och har lagt ner mycket
tid på den.
Klubben fick driftsbidrag från kommunen på 8531 kr.
b) Tävlingssektorn: Nästa års tävlingar är inlagda på SBK.
c) HUS: Kurserna har avslutats och utvärderingen har lämnats in. Nästan alla
har visat sitt intresse för en fortsättningskurs. Denna kommer
förmodlingen startas i april 2018. Uppföljning av valpkursen: En av
kursdeltagarna kommer gå utbildningen för patrullhund, en annan kommer
delta i försvarets ungdomsläger i Marma.
Angelica och Martin har börjat grundmodulen i instruktörsutbildningen.
Therese Johansson Munk kommer förmodligen starta upp
torsdagsträningar igen efter nyår. Tänkt är öppen träning inomhus
varannan vecka. Hon kommer informera på klubbens FB-sida.
d) RUS: Inga nyheter då Anna inte kunde vara med.
e) Kökskommittén: Swish som betalningsmedel fungerar väldigt bra.
f) Disktriktet: SBK erbjuder 3500 kr i resekostnadsersättning för ordförande
som kommer att delta i nästa årsmöte. Gunilla kommer inte delta, men
frågade om klubben skulle kunna få beloppet istället.

§ 3. Jubileum 2018
Nästa år är det 25år Tjörns brukshundsklubb och 100år SBK. Gunillas idé är
att genomföra en rolig apporteringstävling där hundarna ska apportera olika
föremål samt en tippspromenad och gemensam grillning. Mikaels idé är att
bjuda in olika organisationer, så som sjöräddningen, försvar och agility.
Preliminärt är datumet satt till den 19:e mai 2018. Alla ska fundera på saker
som skulle kunna göras.

§ 4. Mössen
Tre lådor med gift är utplacerade, en i köket, en på bordet i gröna stugans
fikarum och en i bokförrådet. Giftet är ofarlig för hundarna och är placerad
inne i lådor där möss kryper in. Ingen fara för hundarna med andra ord. Alla
som är på klubben uppmanas att fylla på fällorna om det behövs. Giftet finns i
skåpet ovanför köksfläkten.
Om lokalen: Håll dörren till toaletten öppen så att värmen kan cirkulera,
elementerna är på och ska hålla en temperatur mellan 10 och 15 grader.
§ 5. Övriga frågor
Fred får ”krya på” blommor från klubben.
Mikael vill gärna genomföra en helg på Sjöön för alla som är engagerade i
klubben.
§ 6. Nästa mötesdatum
Nästa möten infinner sig nästa år: onsdag den 24/01 och torsdag 15/02 .
§ 7. Mötet avslutades
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid pennan
......................................................................
Martin Bader

