
Vallentuna Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte (1-2022)

Datum och tid 2022-08-25 kl 18:30-20:30

Plats Klubbstugan

Kallade Alla medlemmar i Vallentuna Brukshundklubb

Närvarande
styrelsen

Hans Hasselgren, Madeleine Ejremyr, Göran Hagberg, Annika
Malmros Borell, Kim Andersson

Närvarande
medlemmar

Kicki Jidebom, Stefan Borell, Anna Hagberg, Nette Carlestål, Jan
Ankarmo, Meta Sundin, Helene Forsback, Monika Juen, Lili Östergren
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 1.  Mötets öppnande
Mötets ordförande Hans Hasselgren förklarade mötet öppnat. 

 2.  Information från våra utskott

 2.1.  Utbildning (Göran Hagberg)
Vi hade 14 kurser med totalt 77 deltagare under våren.

Nu i höst har vi hittills 10 aktuella kurser.

Mejla önskemål om kurser eller föredrag till utbildning@vallentunabrukshundklubb.se .

 2.2.  Tävling (Annika Malmros Borell)
En lydnadstävling och två rallylydnadstävlingar under våren.

Rallylydnadstävling i två klasser med totalt 5 starter nu den 10 september.

Vi är tacksamma för alla medlemmar som ställer upp som funktionärer och gör våra tävlingar
till bland de mest populära och omtalade.

 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, torsdagsträningar och
måndagspromenader etc. har lagts ut.

Vi är synliga på Facebook, Instagram och via vår hemsida.

Kallelser till medlemsmöten mejlas ut via funktionalitet i Brukshundklubbens
medlemsregister varför det är viktigt att alla medlemmar har lagt in aktuell mejladress. Du
kan uppdatera dina medlemsuppgifter här.
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 2.4.  Stuga & Kök (Hans Hasselgren/Bie Georgsson)
Reparationer av flera saker i stugan har genomförts med hjälp av en snickare, Joakim på JP
Inredning o Bygg i Vallentuna AB som gjort ett suveränt jobb åt oss.

Strömavbrott har gjort att det blev tomt i frysen, men i köket finns att köpa för enklare fika,
dricka och godisbitar, vid kurser.

 2.5.  Avel & hälsa (Mia Enlin)
Inga MH eller MT har genomförts eller är planerade.

 3.  Övriga frågor

 3.1.  Svårt att låsa bommen
Jan Ankarmo nämnde att det ibland är svårt att låsa bommen då skytteln är svår att få
igenom. Allmänna rådet var att rucka på bommen fram och tillbaka för att få den att åka ner
och då lättare få igenom skytteln

 3.2.  Skott-träning
Meta Sundin frågade om vi hade någon skott-träning. Hans Hasselgren svarade att vi
återkommer om datum och schema för det.

 3.3.  Träningsgrupper
Monika Juen frågade om det finns några träningsgrupper. Inga klubbarrangerade
träningsgrupper finns, men flertalet träningsgrupper klubbmedlemmar emellan. Förslaget var
dels att lägga ut en fråga i vår facebook-grupp och dels att komma på våra öppna
torsdagsträningar.
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 4.  Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmötet är den 6 december i Stora mötesrummet i Kulturhuset i Vallentuna. Då
kommer Jerker från Veterinären i Vallentuna och berättar bland annat om julens faror för
djuren och visar HLR för hundar.

 5.  Mötets avslutande
Hans tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras

-------------------- --------------------
Hans Hasselgren Göran Hagberg
Mötesordförande Sekreterare
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