Haninge Brukshundklubb

Medlemsmöte1/2019

Mötet hölls 13/5 2019 i klubbstugan, Riddartorp.

§ 1 Mötets öppnande
Cecilia Grins hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Information från styrelsen
KM tävling är öppen för alla medlemmar i HBK. För att kunna placera sig i KM måste den tävlande dock tävla för HBK i annat
fall får man vara med utom tävlan. De som har gått en instruktörsutbildning bekostad av HBK förbinder sig att ha tre
kurser efter avslutad utbildning. Ersättning till instruktörer kan utgå som en hundrelaterad ”sak” till det pris som
kursavgiften är för den aktuella kursen.
§ 3 Kommittéer och sektorer
Tävling: Det behövs fler tävlingsledare. Rullar på med årets tävlingar, skall innan 29/5 skicka in om nästa års tävlingar.
Stugfogde: Vill ha en ”målargrupp” som kan engagera sig med att måla hus m.m.
Web: Peggy som nyss tagit över hemsidan vill gärna ha hjälp.
Agility: En full nybörjarkurs pågår nu och till hösten planeras en fortsättningskurs. En ny hinderpark är inköpt och den gamla
är såld.
Rallylydnad:Tävling 1 juni. Tisdagar träningsgrupp. Officiella regler för tävlingar och prov i SBK gäller generellt med vissa
undantag för KM i Rallylydnad (inofficiell tävling). Lilla KM för ekipage som ej tävlat, samt de som tävlar i Nybörjarklass eller
Fortsättning. Skyltar från samtliga klasser kan förekomma på banan. Stora KM för ekipage som tävlar Avancerad klass eller
Mästarklass. Skyltar från samtliga klasser kan förekomma. Bedömning: Högsta poäng vinner i respektive KM. Vid samma
poäng, vinner den som tävlar i den högre klassen. Om båda eller flera tävlar i högre klassen och har samma segerpoäng,
delar de segern.
Lydnad: Torsdagsträning på dagtid och på måndagar kvällstid.
Nosework: Har nyss haft en officiell tävling.
§ 4 Kassör
176 000 kronor finns på kontot.
§ 5 Övriga frågor
HBK-skylten som sitter på stugan behöver bytas ut. Monica hör med en kontakt.
Förfrågan om intresse finns för klubbkläder för då bör vi jaga sponsorer.
Träningstävlingar?
Sommarfest blir en höstfest. Återkommer med datum
§ 6 Mötets avslutande
Cecilia tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid pennan
Margareta Rollsten

