Medlemsmöte nr 2

2017-08-17

MORA BRUKSHUNDKLUBB
MEDLEMSMÖTE Nr 2/2017
Antal närvarande medlemmar på mötet: 13 st
2017 – medl 12.

Mötet förklarades öppnat.
Ordförande Malin förklarade mötet öppnat.

2017 – medl 13.

Anmälan övriga frågor
Inga övriga frågor anmälda.

2017 – medl 14.

Till justerare valdes Silvia Wiklund och Anne Johansson.

2017 – medl 15.

Dagordningen godkändes.
Mötet godkände dagordningen men att upp punkten för
Vasasloppet togs upp först.

2017 – medl 16.

Kassörens rapport
Ulrika gick igenom resultatrapporten.

2017 – medl 17.

Uppfräschning av kök
Köket verkar fungera medan toaletten verkar ha större
problem med kondens (risk för fuktskador) och en dumt
placerad tank ovanför toaletten. Vad ska klubben prioritera?
Klubben behöver fortfarande en arbetsgrupp för driva
sådana här frågor. Mötet är överens att andra delar är mer
prioritet än köket. Besiktning av anläggningen bör göras för
att därefter göra prioriteringsordning.
BESLUT: Mötet ger styrelsen i uppdrag att boka en
besiktning av anläggningen.

2017 – medl 18.

Extra tävling kontra Vasalopp
Diskussioner blev mest att det är viktigt att först gå ut med
en förfrågan om vem som kan ställa upp ansvarig (schemaläggning) för Vasaloppet samt att redan nu gå ut med
intresseanmälan om i vilken omfattning man vill vara
funktionär samt önskan om förläggning av sina pass. På så
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sätt hinner klubben få en bild på funktionärsunderlag till
den dag Vasaloppet kommer med nu förfrågan.
Tips kom att på kommande kurser inom klubben informera
om klubbens olika tillfällen där det behövs funktionärer
samt att det är en väldigt enkel uppgift. Att på kurserna
samla in namn på personer som kan tänka sig ställa upp
som funktionärer vid framtida tillfällen.

2017 – medl 19.

Rapporter från sektorerna.
Under mötet fick vi rapporter från följande sektorer.
Agility: Vi har haft en tävling i juni. Det gick mycket bra.
Både tävlande och domare var nöjda. Agility har ett DM
under hösten. Linnea Färnström är klar med sin teoretiska
del av sin utbildning som tävlingsledare. Har den praktiska
biten kvar.
Tävling: Hade en tävling i juni. De tävlande var nöjda.
Domarna hade lite synpunkter men dessa är nu åtgärdade.
Två tävlingsledare är i slutet på sin utbildning.
HUS: Det är en pågående valpkurs (grundkurs) med Irene
som instruktör. En ny valpkurs kommer att starta i slutet av
augusti med Inga Britt. Arbete pågår med att få hit Maria
Brandell under 2018. Man planerar då för föreläsningar mm
samt att detta kommer att köras tillsammans med tävling,
rally och agility. HUS jobbar med att få hit en fysioterapeut
under senhösten/vintern. Eventuellt kommer det att dras
igång lördagsträffar med träningstillfällen.
Rally: Hade en kvällstävling nyligen. Har en till tävling 24
september. Egna tävlingssekreterare är under utbildning och
de är snart klara. Vi har även fått nya skrivare inom
klubben.
RUS: Ett MH och ett MT har avklarats och ett MH och ett
MT kommer nu under hösten.
Drag: Inget att rapportera.
Övrigt: torsdagträningar kommer igång (kl 10-11 och
därefter fika).

Mora BK
Box 217, 792 24 Mora
0250-189 02

Sid 2(3)
www.morabk.se

info@morabk.se
BankGiro 5483-9485
Tävlings BG 5483-9477

2017 – medl 20.

Övriga frågor:
Inga övriga frågor.

2017 – medl 21.

Mötet avslutas
Malin förklarade tackade för deltagande och avslutade
mötet.
Fattade beslut på detta medlemsmöte:
BESLUT: Mötet ger styrelsen i uppdrag att boka en
besiktning av anläggningen.

__________________________________
Louise Eriksson, sekreterare

________________________________
Malin Thörnqvist, ordförande

__________________________________
Silvia Wiklund, justerare

________________________________
Anne Johansson, justerare
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