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2015 - Medl 23.

Nice förklarar mötet öppnat.

2015 - Medl 24.

Inga övriga frågor att lyfta.

2015 - Medl 25.

Val av justerare, Ann Englund och Kent Haglund

2015 - Medl 26.

Dagordningen godkänns.

2015 - Medl 27.

Tina skyllberg från Falu BK berättar om deras
omorganisationsprocess som trädde i kraft januari 2015. För
att undvika klyftor mellan sektorerna och ”klubbar i
klubben” och kunna bli en gemensam klubb
omstrukturerades sektorerna. Endast utbildningssektor och
tävlingssektor finns idag, där samtliga grenar är
representerade. Under sektorerna finns utskott/grupper för
varje gren där planering och utrustningsbehov diskuteras
som sedan förs fram till sektorerna. Tävlingssektorn har
ansvar för alla träningar och tävlingar. Gemensamma
tävlingsdagar med flera grenar, ex lydnad och agility
samtidigt vilket gör det lättare att bemanna ex kök. Men
även gemensamma träningskvällar/ helger som gör det
enklare att pröva något nytt. Gemensamt KM för alla grenar.
Utbildningssektorn har gemensam planering för att alla
delar från valpkurs, allmänlydnad och att ex bruks, agility
eller rallykurs ska kunna erbjudas när grunden är lagd.
Gemensam budget- större utgifter delas mellan tävling och
utbildning. Inkomster måste finnas från tävlingar eller kurser
för att investeringar ska kunna utföras.
Fördelar- Öppnare klimat, enklare att våga testa nya grenar.
Fler funktionärer som ställer upp mellan grenarna,
föryngring av brukset. Gladare hundar då man ”vågar” testa
nya grenar.
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Valberedningen är igång med sin planering. En pärm med
förklaringar av de olika uppgifterna i styrelsen ska tas fram
och kommer finnas i ”skåpet” på altan. Denna information
kommer även att finnas på hemsidan. Förslag till
styrelsemedlemmar kan lämnas redan nu inför kommande
år. Valberedningen har tystnadsplikt och om man har åsikter
om någon i styrelsen kan de lämnas utan att man blir
uthängd till allmänheten. Om någon i styrelsen vill avgå i
förtid kan det lämnas till valberedningen.

2015 - Medl 29.

Rapporter med diskussioner
a.

Tävling- Finns ingen sammankallande iår, styrelsen leder
därför en del av detta arbete. Emil har haft
planeringsmöte med alla tävlingssekreterare och
tävlingsledare i bruks och lydnad ang 2015 och 2016.
Onsdagsträningarna blir inte av med träningsvärd på
plats då ingen kommer planera dessa. OM någon kan ta
fram revolvern och skjuta får det naturligtvis göras kl
18.30-19.00. Bra att komma ihåg om man har skottberörd
hund. Vi önskar naturligtvis att någon kan ta på sig att
planera KM i bruks och lydnad även om det inte finns en
officiell sektor.

b. Anläggning- Finns ingen sammankallande i år.
Uppgifter kring anläggningen så som sophantering och
städning av stugan kommer att fördelas mellan
sektorerna en månad i taget. Checklista för dessa
uppgifter kommer. Förhoppningsvis blir det en
gräsklippningsgrupp som hjälps åt med gräset.
c.

Tjänstehund- Ligger på is just nu. Endast 90 hundar köps
av försvarsmakten i år i hela landet så verksamheten är
inte längre så stor.

d. Agility- En inoff tävling, examination av Malin Englund
som TL. Officiell tävling 30-31/5, klass 1 och 2.
Funktionärer. Stor sommartävling ons- sön v 30. Klass
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1,2 och 3. Ansvar för fredagen, men funktionärer under 2
dagar. Nybörjarkurs kommer att starta inom kort, info
kommer att finnas på hemsidan. Ett möte för aktiva har
hållits. Det planerades att gemensamma träningar
kommer att bli av i sommar.
e.

HUS- Nina haft en kurs i år, en till planerad men inställd
pga dåligt med anmälningar. Allmänlydnad och
valpkurs pågår just nu. Föreläsning på fredag.
Instruktörsutbildning under helgen. Valpkurser blir fler
om det finns hundar. Apellkurs pågår.

f.

RUS- 2 MH och 1 MT, planering inför detta.

g. Rally- Tävling 9-10/5 och det behövs funktionärer.
h. Drag- ej närvarande.
i.

Köket- Anna och Malin har ordnat återvinningskärl och
nytt porslin. Rent, snyggt och trevligt i köket! Tänk på att
öppna dörren till huset om du har nyckel så folk kan
handla godsaker medan de tränar.

2015 - Medl 30.

Ekonomisk status- Fyrtiotusen plus just nu, men det är tidigt
på året så mycket hinner hända. Klubben får inget
driftsbidrag i år då vi inte har kunnat redovisa
ungdomsverksamhet/ aktivitetslistor på ungdomar till
kommun. Något som vi får se över till kommande år.
Draghundskontot har betalat fyrtiotusen till
brukshundkontot för arbetade timmar i samband med SM.

2015 - Medl 31.

Toalettbehov- Det finns för få toaletter på klubben när vi är
en växande klubb och har fler tävlingar med större antal
deltagare. Önskan finns om att bygga liknande
toalettbyggnader som Rättvik och Dala-floda har. Frågan är
hur det kan finansieras. Om intresse finns att vara med i en
arbetsgrupp, skit-grupp, och titta på olika alternativ och
finansieringsmöjligheter så kan man höra av sig till någon i
styrelsen. Styrelsen skickar ut förfrågan till samtliga sektorer.
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Övriga frågor- Planerna behöver krattas. Silvia från agilityn
hör med Kenta om han kan hjälpa till och köra
lövuppsamlare.

2015 - Medl 33.
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Mötet avslutas.
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