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PROTOKOLL FÖRT VID MEDLEMSMÖTE PÅ STRÄNGNÄS BRUKSHUNDSKLUBB 

17 april 2019 kl 19.00

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet kl 19.02

2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med 2 tillägg under punkt 7, övriga rapporter

3. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Michael Andersson och Birgitta Hoflin 

4. Fastställande av röstlängd
Lista cirkulerades, 27 medlemmar närvarande vid mötet

5. Föregående mötesprotokoll
Ordföranden refererade kortfattat varvid noterades att

4 personer har klarat av grundmodulen i instruktörskursen. Fortsättningskurs i höst

6. Ekonomisk rapport
Klubbens resultat har varit +4000 kronor under januari-februari. 

Vi har fått 23800 kronor i bidrag från kommunen och 1000 kronor från Lions. 

12000 kronor har inkommit för kursavgifter.

Elkostnaden för nov-dec var ca 50% högre än föregående år (Ökning från 9000 kr till 14000 kr)

7. Övriga rapporter
a) Rapporter från sektorerna

Hundutbildningssektorn:

Kurserna har startat och flera valpträffar har hållits.

Nosaktiveringshelg har genomförts och ytterligare en omgång genomförs under kommande 

helg

MH: 

Kommer att finnas 5 tillfällen, varav två i oktober. Se kalendariet på hemsidan.

Tjänstehundsektorn:

2 ekipage har genomfört sin första krigsförbandsövning. Ytterligare 2 ekipage har påbörjat sin 

patrullhundsutbildning.

Åsa Sternrot kom 3:a på DM i patrullhund och är därmed kvalificerad för deltagande i SM

Eventuellt kommer ett funktionärsläger att anordnas på klubben.
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Rallylydnadssektorn:

2 personer har gått Skrivarutbildning.

Camilla Bengtsson och Ann-Christin Kyhlström har kvalificerat sig till SM i Rallylydnad

Tävlingssektorn:

Fullspäckat tävlingsprogram, se kalendariet på hemsidan.

Klubben är ansvarig för Svenskskyddet under SM-tävlingarna.

Personer för utbildning till tävlingsledare och tävlingssekreterare efterlystes. Intresserade kan 

kontakta Birgitta Hoflin för närmare information.

Det är redan dags att söka tävlingar för 2020.

Brukssektorn:

Planeringsmöte ska hållas.

Service-sektorn:

Bytt till moderna LED-armaturer i kök och samlingssalen

Dörrarna till förråden är försedda med kodlås. Vid låsning, tänk på att siffrorna blir rättvända, 

det underlättar för nästa upplåsare.

b) Ny webbansvarig för hemsidan

Gunnar Andersson. Material för utläggning kan skickas till gunnar@saltnosen.se

c) Ewa Wiker rapporterar från Studiefrämjandets årsmöte.

Västmanlands distrikt administreras f.n. av Uppsala efter en förskingrings-skandal.

d) SM, rapport från Birgitta Hoflin

Det behövs fotfolk till SM den 23-25 augusti i Katrineholm. För detta krävs ingen speciell utbildning. 

Arbetsuppgifterna är varierande. Det finns goda möjligheter att se tävlingarna på nära håll ”från 

insidan”. Intresserade kan kontakta Birgitta Hoflin.

e) Vägföreningen rapport av Anders Ågren

Årsmöte har hållits varvid underhållsåtgärder diskuterades. Åtgärderna beräknas kosta ca 180000 

kronor. Klubbens andel är 25% av detta. Resterande 75% står Fastighetsverket för.

8. Övriga frågor
a) Klubben 70 år, information från jubileumskommittén 

Det planeras en serie tävlingar under annorlunda och roliga former

Tävlingarna kommer att hållas under onsdagskvällar och med ett nytt tema varje gång.

 Avslutas med final där fest och tårta utlovas.

b) Klubbkläder 

Medlemmarna kan nu handla i butiken ”Jobbiga Kläder” och betalning sker med kort.

Föreningens logga finns i butiken och om tryck önskas utförs det medan man väntar.
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9. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet ca 20.05

Vid protokollet Justeras

Gunnar Andersson Michael Andersson    Birgi�a Hoflin
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