Medlemsmöte nr 1

2017-05-16

MORA BRUKSHUNDKLUBB
MEDLEMSMÖTE Nr 1/2017
Antal närvarande medlemmar på mötet: 26 st
2017 – medl 1.

Mötet förklarades öppnat.
Efter en intressant och trevlig föreläsning i viltspår av Sören
Larsson förklarade Mora BK´s ordförande Malin Thörnqvist
klubbens första medlemsmöte för året öppnat.

2017 – medl 2.

Anmälan övriga frågor blev städschema, medlemsträffar,
och kalender på hemsidan.

2017 – medl 3.

Till justerare valdes Linnea Färnström och Marie-Louise
Ollars.

2017 – medl 4.

Dagordningen godkändes.

2017 – medl 5.

Sponsorer
På Mora BK´s hemsida finns flera sponsorers logotyper på
startsidan. Det kostar 100 kr/månad (1200kr/år). Klickar
man på deras logo hamnar man på deras hemsida. Vi har
plats för fler. Uppmanar våra medlemmar att kontakta
presumtiva nya sponsorer till klubben. Har klubben
evenemang är sponsorerna välkomna att delta vid dessa.
Har man en ny sponsor kontaktar man Thor Nordlund. Ca
10 sponsorer till har vi möjlighet att ta emot. Detta för att
undvika sponsorskatt.
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2017 – medl 6.

Utbyggnad
Avslag på byggnadstillståndet för att avloppet är för
gammalt. Någon arbetsgrupp har aldrig bildats då det
saknats intresserade medlemmar att sitta i denna.
Diskussioner kom upp om vi kan ha detta vilande, då vi inte
har så många aktiva medlemmar idag. Diskussioner fanns
också om man i framtiden koppla på det kommunala
avloppet. När det varit större tävlingar har klubben hyrt in
bajamajor.
BESLUT: Mötets beslutar att lägga
anläggningsbyggnationen på is och hyr in bajamajor.

2017 – medl 7.

Pinnjakten
Det har inkommit synpunkter om utformning, redovisning
mm. Det är ett belöningssystem som klubben haft i ca 2 år.
Mötet lämnade ordet fritt för diskussioner med närvarande
medlemmar. Önskan finns till en enklare hantering då det är
för stort projekt gällande administrationen med redovisning
och skicka sektorsansvarig. Förslag om att skicka det via
mms. Förslag på att ta fram en mailmall som kan nyttjas. Ta
ett kort och skicka vidare går fortare. Belöningstrappan
diskuterades också. Styrelsen tar önskemålen i beaktande.
BESLUT: Mötet remitterar till styrelsen att komma fram
med nytt förslag på remiss.

2017 – medl 8.

Rapporter från sektorerna.
Under mötet fick vi rapporter från följande sektorer.
Agility: Haft tävlingar tillsammans med Leksand. Gick med
30 000 kr i förtjänst. Kommer att ha 8 juli, starta upp en
nybörjarkurs v.23. Har en CUP i Dalarnas distrikt med
träningstävlingar. Mora arrangerar Cupen 12 juni.
Gemensamma träningar kommer framledes. Klubben
kommer att skicka representanter på
tävlingsledarutbildning.
Tävling: Har nyss haft en lydnadstävling. Spårtävling är nu
till helgen. Träningstävlingstillfällen är första måndagen i
varje månad. Onsdagsträningarna är flyttade till torsdagar.
Träningsvärdar skall anmäla sig till Emil Arwenström.
HUS: är precis uppstartade. Har möte i vår. De ska göra ett
inventeringsbehov. Eventuellt utbildning på gång i distriktet
gällande specialsök. Planerade kurser: valpkurs,
grundlydnad, tävlingslydnad. Hur kan klubben göra för att
väcka intresset för brukset?
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Rally: Håller på med en nybörjarkurs. Har haft en
avanceradkurs i vintras. Har utbildat tävlingssekreterare. 20
juni har vi en träningstävling på klubben. Tanke på en till
avanceradkurs i höst. Eventuellt utbilda en ny instruktör.
Drag: Hade en tävling i februari på 2 dagar. Trots snöbrist
gick det bra. Funderar på en prova på dag på barmark.
Distriktet har nyligen bildat en dragsektor. Sektorn kommer
eventuellt att lägga ut en intresseförfrågan om grönt kort
inom klubben.
2017 – medl 9.

Kassörsrapport
Ulrica gav en ekonomisk rapport. Uppmanar medlemmar
att hjälpa till som funktionärer på agilitytävlingar. Klubben
har en stor förtjänst och slipper dyra kostnader för att hyra
in funktionärer. Alla kan hjälpa till med något. Diskussioner
kom upp om att Vasaloppsinsatsen kräver mycket mer tid
och administration jämfört med den förtjänst som klubben
gör på en till agilitytävling.

2017 – medl 10.

Övriga frågor:
a) Städschema klubbstuga
Silvia har satt upp ett städschema på anslagstavlan.
Klubben uppmuntrar alla medlemmar sätter upp sig på
en dag var till den är fylld. En dag per vecka är det
städning. Vid köksdörren finns instruktioner på vad som
skall göras. Gör en översyn på den listan på ”din”
städdag. Förlägg städdagen gärna då det är en kursdag
eller träningsträff - då är klubbstugan upplåst. Kontakta
annars styrelsen.
b) Medlemsträffar
Inbjudan kommer att läggas ut om medlemsträffar då
medlemmar och hundarna har roliga aktiviteter och
trevlig gemenskap på klubben.
c) Kalender på hemsidan
Styrelsen vill uppmärksamma att det numera finns en
kalender på hemsidan. Där lägger alla instruktörer ut
angående kurser och träningstillfällen. Vid frågor
kontakta styrelsen.

2017 – medl 11.

Mötet avslutas
Malin förklarade tackade för deltagande och avslutade
mötet.
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Fattade beslut på detta medlemsmöte:
BESLUT: Mötets beslutar att lägga
anläggningsbyggnationen på is och hyr in bajamajor.
BESLUT: Mötet remitterar till styrelsen att komma fram med
nytt förslag på remiss.

__________________________________
Louise Eriksson, sekreterare

________________________________
Malin Thörnqvist, ordförande

__________________________________
Linnea Färnström, justerare

________________________________
Marie-Louise Ollars, justerare
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