Protokoll medlemsmöte 2014-05-08

2014 – Medl 1.

Mötets öppnande
Ordförande Nice Mattsson förklarade mötet för öppnat.

2014 - Medl 2.

Fastställande av röstlängd
26 st närvarande enligt närvarolista.
27 från punkt Medl 5.

2014 – Medl 3.

Val av justerare
Björn Hammarskjöld och Emil Arweström valdes till justerare.

2014 – Medl 4.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes

2014 – Medl 5.

Rapporter
HUS
Ingabritt Persson rapporterade. Föreläsning med Tobias Gustavsson i april,
den viktiga leken, med ca 50 personer närvarande. Valp- och unghundskurs
håller på. Instruktör från Nedansiljan är inhyrd, Nina Christoffersson, och
hon har tävlingslydnadskurs samt torsdagsträffarna till Tommy Norin är på
benen igen. Hösten är ännu inte riktigt planerad. Ev en till valpkurs före
sommaren. 4 stycken ska gå grundmodulkursen till hösten och det är första
steget till att bli instruktör.
RUS
Åsa Haglund rapporterade. MH planerat 31 maj. I dagsläget är det bara 1
anmäld och det behövs 4 för att vi ska köra. Nästa torsdag startar
utbildningen av tre nya figuranter.
Agility
Lisa Bjöns rapporterade. Tävling nästa helg, ca 220 starter, dubblerade klass 1
och klass 2. Det saknas bara en funktionär som kan stå i köket hela dagen.
Agilitykurser, 2 st med 18-19 deltagare, har dragit igång.
Drag
Åsa Sparr rapporerade. Februari tävling på snö. Arrangera barmarks-SM 1112 oktober i Hemus. Många funktionärer behövs! Prova-på dag med
barmarksdrag planeras in efter önskemål.
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Tävling
Karin Ljudén rapporterade. 1 tävling inomhus i mitten på mars med många
deltagare. Lydnadstävling i lördags, en hel del klass 1 hundar och fina
omdömen på Facebook. Appellspår och lägre klass spår står på tur, 24 och 25
maj. Folk som hjälper till behövs alltid. Spårläggare behöver vi få folk till som
är intresserade att lära sig. Lydnads- och bruks-DM 27-29 juni är på gång.
Sedan blir det fler tävlingar till hösten. Till helgen blir det läger, lydnad
fredag och lördag samt spår och sök lördag och söndag.
Tjänstehund
Kent Ländin rapporterade. Dålig aktivitet inom sektorn. De deltar på
övningarna men på träningssidan ser det mörkare ut.
Rallylydnad
Ulrica Bengtsson rapporerar. Kurs i grundfädigheter klar och nybörjarkus i
början av juni. Extern instruktör för kurs i juli för avancerad och
mästarekipage. En skrivarutbildning planeras och Åsa Haglund är färdig
tävlingssekreterare.
Distriktet
Irene Wellert rapporterade. Möte 29 april. Sune Halvarsson rapporterade om
den elektroniska rapporteringen för MH. Föreläsning med Lars Fält är
genomförd. 24 maj testledarutbildning och 1 juni. 3 nya domare på gång.
Domarkonferens är genomförd och lydnadsdomarna dömer för snällt.
Tjänstehund: de saknas hundar i Dalarna. Samkör DM med Gävleborg och
det genomför i Färila. Nyutbildade: 7 rallylydnadsintsruktörer och 4
tävlinginstruktörer, 2 tävlingslärare och 1 rallylärare. Regelrevidering:
förslag att våra lydnadsregler ska bli samma som de internationella.
2014 – Medl 6.

Kassören har ordet
12500 plus per sista april. Allt ser väldigt bra ut för tillfället. Önskemål från
Jenny Carsting att alla betalningar till tävlingar går via SBK Tävling.

2014 – Medl 7.

Inomhushalls-planering
Björn Hammarskjöld talade från inomhushallsgruppen. 40x80m eller mindre,
ett helt bottenplan och ett halvt plan ovan. Vad behöver vi? Byggmaterial,
metall underhållsfritt men kostar mer eller trä som kostar mindre men kräver
underhåll. EU-bidrag är nytt från i år och inget vet ännu. Skaka fram bidrag
från fler håll, ex allmänna arvsfonden. Finns det någon möjlighet att hyra ut
hallen? Ökad arbetsbelastning för kassören vid uthyrning och mycket troligt
behövs det hyras in en kassör vid uthyrning. Finns det någon möjlighet att få
till ett allaktivitetshus tillsammans med andra föreningar? Området vid
gamla Strandens skola pratades det om. S:t Mikaelsskolan har för mycket
lokaler.
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Önskemål: väggar, tak, golv samt en läktare isolerat för kurser och tävlingar
under vinteråret. Vi tror att det blir svårt att hyra ut hallen.
Förslag från Thor Nordlund att styrelsen skapar ett inriktningsbeslut och
även ser till att en grupp besöker några hallar samt hör hur de klubbarna har
löst det med sina hallar.
2014 – Medl 8.

Övriga frågor
Inga övriga frågor finns.

2014 – Medl 9.

Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet för avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Nice Mattsson

Åsa Haglund

Justerare

Justerare

Björn Hammarskjöld

Emil Arweström
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