Tjörns brukshundklubb
Protokoll medlemsmöte 2017-04-20
§1 – Mötets öppnande
Mötet öppnades kl. 18:30 och ordförande hälsar alla närvarende välkomna. Mötet öppnades med en
presentation av dagordningen

§2 – Val av mötessekreterare
Martin Bader blir vald som mötessekreterare.

§3 – Dagordningen godkännande
Dagordningen godkändes.

§4 – Rapporter:
Rus:

MH den 23:e april med tre nya figuranter. Banan ska ses över innan, men den ser bra
ut och det behövs inte mycket arbete för att få den redo inför MH.
Nytt tillfälle för ytterligare ett MH på gång.
Motorn till ”lilla jakten” är lite opålitligt och behöver kanske ses över.
Pistolerna fungerar bra, men alla ska tänka på att rengöra dem efter användning.

Tävling:

Tre lydnadstävlingar i år.
Till tävlingen den 7:e maj hade vi i vid skrivande stund 14 anmälda till startklassen, 3
till klass I, 2 till klass II och ingen till klass III.
Anmälningsavgifterna ändras från och med 1:e juli, startklassen blir billigare medan de
högre klassarna blir lite dyrare.

Tjänstehund: Den 21:e maj blir det informationsträff kring tjänste/patrullhundar. Alla är välkommna.
Rally:

Vi har fått nya tilläggsskyltar

Agility:

Ingen information

Köket:

Vi räknar med fika/mat för 25 personer till lydnadstävligen den 7:e maj.
Swish är välidigt populärt och används flitigt. Vi borde kanske skriva på PM att ”Fika
finns, betala gärna med Swish”

Stuga:

Den 3:e maj blir det arbetskväll.
Lokalen är uthyrd den 14:e maj.
Gräsklippning: Listan skickas ut till dem som var med förra året.
Frågan diskuterades om MH-banan (”spökängen”) borde klippas innan gräset står för
högt. Det bestämdes dock, att inte att göra det p. g. a. att marken inte är slät och att
det är svårt att köra med gräsklipparen på den.
Eva röjde skogen från kvistar/skräp där uppletandet tränas.

Frågan om en vägbom skulle hindra brott/avstjälpning diskuterades, men det ansågs
att det blir för svårt i praktiken eftersom det är många andra som ska till klubben
(räddningstjänsten, klättrare, skytteföreningen osv.).
Distriktet:

Bosse och Andreas blir nya distriktsombud
Tre motioner lämnades in, en av dem handlade om att genomföra kongressen bara
vartannat år för att spara pengar.

§5 – Kongressen
Kongressen kommer hållas den 20/21 maj. Angående avgifter: 2018 höjs den från 380 kr till 400 kr.
2019/2020 blir det inga höjda avgifter.

§6 – Övriga frågor
Den ny fortsättningskursen börjar den 4:e maj kl. 18:45. Vid skrivade stund fanns det 5 anmälda.
Klubben har fått en ny hemsida, alla är väldigt nöjda.

§7 – Mötet avslutas
Mötet avslutas med en föreläsning av Reino Oskarsson kring hundens mentalitet.

Vid pennan:

………………………………………………….
Martin Bader

