
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte (1-2021)

Datum och tid 2021-05-20 kl 19:00-20:00

Plats Distansmöte

Kallade Alla medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb

Närvarande Mia Enlin, Göran Hagberg, Bie Georgsson, Anna Warrén Haglund,
Sonny Samuelsson
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Mia Enlin förklarade mötet öppnat. 

 1.1.  Fastställande av röstlängden
Närvarolistan fastställde röstlängden till 5 röstberättigade medlemmar.

 1.2.  Protokollförare
Anmäldes att lokalklubbsstyrelsen utsett Göran Hagberg till protokollförare under
medlemsmötet.

 1.3.  Fråga om medlemsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Lokalklubbsstyrelsen anmälde att utlysning om medlemsmötet skett genom att kallelse till
samtliga medlemmar var utskickad den 4 maj 2021.

 2.  Information från våra utskott

 2.1.  Tävling (Mia Enlin)
Den planerade rallylydnadstävling som skulle varit i maj behövde vi ställa in pga. då gällande
pandemi-restriktioner

Nu arbetar vi för kommande rallylydnadstävling den 4/9 och lydnadstävling 12/9.
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 2.2.  Utbildning (Göran Hagberg)

 2.2.1.  Kurser under våren
● 2 Valpkurser
● 2 Allmänlydnadskurser
● 1 Rallylydnad nybörjarklass
● 1 Rallylydnad nybörjarklass - fortsättning
● 1 Rallylydnad fortsättningsklass
● 1 Nosework (inställd - få anmälningar)

 2.2.2.  Planerade kurser i höst
● Valp- och allmänlydnadskurser
● Rallylydnad nybörjarklass och fortsättningsklass
● Nosework

Vi jobbar på att få till en agility-kurs, men har ingen egen instruktör så vi letar efter någon.

 2.3.  PR/Info (Göran Hagberg)
Vad gäller informationsutskick har ett stort antal kursinfo lagts ut på vår webbplats och i vår
facebookgrupp. Även inbjudan till medlemsmöten, torsdags- träningar och
måndagspromenader etc. har lagts ut.

Vi är synliga på Facebook, Instagram och via vår hemsida. Kallelser till medlemsmöten
mejlas ut via funktionalitet i SBK:s medlemsregister.
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 2.4.  Stuga & Kök (Mia Enlin)
Vi ligger på markägaren om underhåll av tillfartsvägen. Han är dock i behov av tillgång till
grus för att kunna förbättra vägen.

Reparationer av mindre saker vad gäller husen, som en hål i golvet på kontoret, är på gång.

Vi ska fylla på köket för enklare fika, dricka och godisbitar, vid kurser.

 2.5.  Avel & hälsa (Mia Enlin)
Ett MH genomfört i mars. Det blir fler MH:n till hösten, men inga fler inplanerade nu för vår
och sommar.

I höst troligen också något MT och MT2017.

Underhåll har gjorts av MH-banan som nu är godkänd för MH, MT och MT2017.

 3.  Ekonomi (Mia Enlin)
Vi har en bra ekonomi och saldon på våra konton i dagsläget är ca 95 tkr på både
postgirokontot och på sparkontot..

 4.  Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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 5.  Nästa medlemsmöte
Vi återkommer med datum för nästa medlemsmöte som blir under senhösten/vintern.

Årsmötet sedan är 2022-02-20 kl 16-18.

 6.  Mötets avslutande
Mia tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-------------------- --------------------
Mia Enlin Göran Hagberg
Mötesordförande Sekreterare
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