Haninge Brukshundklubb

Medlemsmöte 1/2018

Mötet hölls 14 maj 2018 i klubbstugan, Riddartorp
1. Mötets öppnande
Jonathan Berglund hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet för
öppnat.
2. Val av mötets ordförande
Jonathan Berglund valdes till mötesordförande.
3. Val av mötets protokollförare
Margareta Rollsten valdes till protokollförare
4. Val av justerare och tillika rösträknare, att tillsammans med mötets ordförande
justera protokollet.
Monica Karlsson och Birgitta Cau valdes
5. Fastställande av röstlängd
Av utsänd närvarolista konstaterades att 19 stycken röstberättigade medlemmar var
närvarande.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelse har publicerats på bl.a. hemsidan och därmed konstaterades att
medlemsmötet blivit utlyst.
7. Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.
8. Ekonomisk rapport
215 548 kronor finns på kontot.
9. Genomgång av enkät
Enkäten är grunden i belöningssystemet.
10. Proposition
a) Belöningssystemet
Dokument har kommit ut, se bilaga 1. Förslag från styrelsen att alla som arbetar
kan ta ut 20 kr/timme. Medlemmarna godtar det och röstade för ett JA.
11. Motioner
a) Motion 1, Ändring av statuter, KM NoseWork.
Nuvarande regler säger att alla söken måste klaras av, med maxpoäng på alla söken
för att en klubbmästare ska kunna koras. Ändringen skulle innebära att det ekipaget
med högst poäng för dagen, minst fel och kortast tid ska kunna bli KM mästare.
Godtages.
b)Motion 2, ändring av statuter, KM Lydnad
Nuvarande statuter för lydnads KM. säger ingenting om priser för 2:a och 3:e
placeringar. Vare sig i lilla eller stora KM. Förslag att även 2:a och 3:e placeringar
skall premieras med ett pris, oavsett om man erhållit ett första pris eller inte.
Förutsatt att det koras en vinnare. Godtages.
12. Sektorsrapporter

a) Kök
Köket fungerar. Tack till alla som bakat.
b) HUS
Kurser pågår och en del är avslutade. Några kurser är inställda p.g.a. för
litet antal deltagare. Tidigare föreläsning var det dålig uppslutning på
vilket är tråkigt.
c) Stugfogdar
Bodar skall målas. Klippning av gräs börjar bli aktuellt.
d) Tävling
Två nya tävlingssekreterare. Planerat nästa års tävlingar.
e) Bruks
Vilande till en ny som hoppar in.
f) Lydnad
Gemensam träning på torsdagar.
g) Rallylydnad
Tävling på lördag 19 maj.
h) Agility
Krismöte 7 juni. Agilityn behöver göra en nystart.
i) Nose Work
Fungerar bra. Stor tävling 1 juli.
13. Övriga frågor
Eventuellt en sommarfest som planeras till 16 juni.
14. Mötet avslutas
Jonathan tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
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