PROTOKOLL – MEDLEMSMÖTE
Norra Gotlands Brukshundklubb
2018-10-16

Närvarande: Camilla Pettersson, Karin Lannestedt, Henry Johansson, Susanne
Winberg, Elisabeth Stuxberg, Katarina Nilsson, Peter Hagvall, Krister Edström,
Bengt Horn, Ebba Pettersson och Linda Rung
MÖTETS ÖPPNANDE
Ebba öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Katarina valdes till kvällens
sekreterare.

1§

VAL AV RÖSTRÄKNARE OCH JUSTERARE
Linda och Peter valdes.

2§

GENOMGÅNG AV DAGORDNING
Dagordning gicks igenom ändrades och godkändes.

3§

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

4§

EKONOMI
Banktillgång uppgår till 103 190,75 kr.

5§

RAPPORT FRÅN DISTRIKTSMÖTE
6§
Camilla rapporterar från distriktsmötet. Bankkonto 22 932 kr. 5 september håller
Ullrika utbildning för lisens. 15 ekipage åkte för att tävla i drag SM. Hemsidan är
uppdaterad. Cecilia är nu nyutbildad beskrivare för MH och testledare för MT. Monika
godkänd provledare i patrullhund. Sd har haft Uhp och alla hundar klarade sig.
Spårläggarkurs är på gång och de som är intresserade kan höra av sig till styrelsen.
Lyckad dag på skördefestival där det visades Nosework, draghund, rallylydnad,
agility och uppletande.
REGELREVIDERING
7§
Om vi har några synpunkter och idéer inför revideringen av reglerna som ska börja
gälla 2022 ska dessa skickas in senast 31 december 2018. Det finns digitalt formulär
på SBK:s hemsida. De tävlingsformer det gäller är startklass i lydnad, rallylydnad,
bruks och Nordic Style (IPO-NS).
Möte angående bruksgrenarna, den 27 nov i Visby med tävlingsansvarig i distriktet.
Alla intresserade är välkomna.
MEDLEMSAKTIVITET
Förslag 1. Medlemsdag med olika lekar för hund och mat till hussar och mattar

8§

ÖVRIGA FRÅGOR
9§
Inför tregrenen, finns det någon som är intresserad att vara med?
Camilla, Katarina och Henry i lag 1.
Linda, Krister och vakant i lag 2.
Önskemål om att vi tar fram ett klädesplagg med logga på. Styrelsen kollar och
diskuterar det på nästa möte.
MÖTETS AVSLUTANDE
10 §
Ebba tackade för visat intresse och tackade Karin för kaffe och tårta och förklarade
mötet avslutat.
Vid protokollet
Ebba Pettersson
/ordförande/

Linda Rung
/justerare/

Katarina Nilsson
/sekreterare/

Peter Hagvall
/justerare/

