Tjörns Brukshundklubb
Protokoll medlemsmöte
2019-10-22
§ 1.a Mötets öppnande
Närvarande från styrelsen: Carina Jonsson, Anna Sundalen, Martina
Svensson, Angelica Abrahamsson, Suvi Olovsson, Jannicke Elfström och
Martin Bader. René Nyman från valberedningen.
Anmält förhinder: Fred Larsson, Mikael Eriksson, Camilla Berlin
Inte närvarande: 18.30 - Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet
öppet. Mötet öppnades med en presentation av dagordningen.
§ 2.a Val av mötessekreterare
Som mötessekreterare valdes Martin Bader.
§ 2.b Val av protokolljusterare
Som protokolljusterare valdes Jannicke Elfström och Anna Sundalen.
§ 3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 4. Föregående mötets protokoll
Det blev inga frågor eller kommentarer gällande föregående mötets protokoll.
§ 5. Anmälan övriga frågor
Förberedande för tävlingslydnad, kommer diskuteras under HUS
Bekämpning av möss, kommer diskuteras under stugsektorn
Agility: uppvisning. Kommer diskuteras under Agility/ungdomssektorn
Info från kommunen
§ 6. Frågor från valberedningen
Valberedningen fick information om de poster som behöver väljas om vid
nästa årsmöte: Ordförande, vice-ordförande, ledamöter (Anna och Mikael),
kassören (Angelica) och alla suppleanter (Camilla, Jannicke och Suvi).

§ 7. Rapporter
a) Ekonomi:
Klubbens ekonomi ser bra ut med 183’156 kr på kontot. Elräkning för
vår/sommar landade på 3374 kr. Inkomsten från kursavgifter ligger redan
på fjolårets nivå med två månader kvar av 2019.
b) Tävlingssektor:
Nya tävlingar inlagda. Det hålls en tävlingsledarkurs just nu, tävlingsledare
skulle behövas. Martina ska utbildas till lydnadsdomare, 7 som går
utbildningen, 2 kurstillfällen kommer hållas på TJBK.

c)

d)

e)
f)

g)

h)

§8

Gällande tävlingar: Lydnadsklass 2 skulle vara intressant för oss, eftersom
det är en stor efterfrågan och det finns knappt några tävlingar i området för
denna klass.
HUS:
Idén kom upp att hålla en förberedande tävlingskurs som grund till
Martinas tävlingslydnadskurs. Gunilla kan tänka sig hålla i förberedande
kursen.
Martinas tävlingslydnadskurs: Start den 7:e nov, kurs varannan torsdag. 8
är anmälda.
Specialsök: Kursstart 24:e november
Valpkurs: 4 anmälda hittills, vi avvaktar med att bestämma datum
Vi vill gärna fortsätta med fjolårets ”torsdagsträningar” och vi behöver ha
ett rullande schema med folk som kan öppna vita stugan. Publicera frågan
på hemsidan om några är intresserade. Tänkbara dagar är måndagar eller
tisdagar då torsdagen redan är upptagen. De torsdagar det inte är kurs
kommer deltagarna ha möjlighet att träna på egen hand.
RUS:
Ängen är klippt. Det blir förmodligen inga fler MH i år men vi håller
möjligheten öppen.
Tjänstehundssektorn:
Inget nytt.
Agility/ungdomssektorn:
Det blir en invigning av en ridhall och agilitygruppen har möjligheten att
visa upp sig där. Anna tar hand om detta evenemang.
Vi vill ta bort containern (när det är frost och går att köra med
traktor/lastbil på planen). Planen är att bygga något nytt till våren där vi
kan ha agilityhindren.
Stugsektorn:
Anticimex kommer ge oss en offert gällande skadedjurbekämpning: Ca.
5000 kr per år och då tar Anticimex hand om allt och kommer förbi minst
2 gånger om året.
Köket:
Beställa mjölk i små tetrapack för att slippa mjölk som blir dåligt.

Kursavgifter
Vi har idag ca halva priset jämfört med andra klubbar. Diskussion om vi ska
höja våra priser. Beslut: Köra året ut med befintliga priser och sen se över för
2020. Lite högre priser för specialkurser. Viktigt i kursmail: Avgifter ska vara
betalda vid första kurstillfälle. Anna tar fram en formulering som ska ingå i
alla utskick till kursdeltagare.

§9

SBK Info
SBK gör om betalningssystemet i SBK tävling. Tills nya systemet är på plats
ska man betala till klubben via bankgiro. Oförändrad förbundsavgift. Domare
till lydnadstävling ska publiceras innan sista anmälningsdag.
20 nov är det distriktsmötet i Lilla Edet, Anna försöker delta.

§ 10

Övriga frågor
Kommunen informerar: Vattenprover har tagits vid Bö tjärn och kringliggande
vatten, inga nya prover tagna efter sommaren. Fasta varningsskyltar kommer
sättas upp eftersom det är algblomning varje år. Regelbundna prover vår och
höst framöver.

§ 11

Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och mötet avslutades.

Vid pennan
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Ordförande
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Anna Sundalen

