Protokoll medlemsmöte

17 juni 2021

Deltagare
Från styrelsen: Anki Lindholm (ordförande), Cecilia Trehn (sekreterare), Rolf Björk
(kassör), Marita Teräs, Marie Eriksson, Heléne Berzelius, Ingela Falk Jensen, Mats
Ringel
Medlemmar: Kristina Ringel, Lennart Ringel, Nina Linder

1.

Mötet öppnas

Mötet, som hålls digitalt via Zoom, förklaras öppnat.
2.

Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.
3.

Ekonomisk rapport

Rolf ger en ekonomisk rapport per den 31 maj:
Klubbens bankmedel uppgår till 348 Tkr. Under maj har vi fått in drygt 6 Tkr i
kursavgifter, 17 Tkr i anmälningsavgifter Nosework och 3 Tkr för MH. Vi har gått plus i
kursverksamheten. Resultatet för perioden januari – maj uppgår till +27 Tkr. En del
större kostnader, bl.a för belysningsarbete, är att förvänta senare under året.
4.

Rapporter sektorer

Utbildning (HUS): Alla kurser är nu avslutade inför sommaren, med undantag för en
nyinsatt Allmänlydnadskurs Special (instruktörer under utbildning). Valpkurs planeras
till augusti. Hundens Vecka kommer att genomföras den 13 september, med
tipspromenad runt klubbområdet. Även andra aktiviteter tillkommer, via
Studiefrämjandet. HUS-ansvarig Marita uppmanar medlemmarna att komma med
förslag på kurser efter behov.
Tävling (TÄS): Nosework-tävling genomfördes den 12 juni, där allt fungerade mycket
bra. Brukstävlingarna är inställda tills vidare – dels pga restriktioner, dels pga den dåliga
vägen.
Stuga/område: Gräset på planerna är nyligen klippt och en gånggrind till övre plan är
insatt. Lillstugan har fått en ny dörr inmonterad. Arbete med att sätta upp plåtgaraget
pågår, en arbetsdag planeras på lördag 19 juni kl 10. När det är klart, ska ytterligare en
(mindre) förvaringsbod inskaffas. Belysningsarbetet beräknas starta i vecka 27.
Städning av ”kattvinden” är utförd och i samband med det upptäcktes en vattenskada i
taket. En entreprenörfirma är vidtalad att besiktiga skadan under sommaren.
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Aktivitetsbanan är lagad, så att den kan användas säkert av valpkursare och andra
medlemmar. Fler medlemmar som kan hjälpa till att klippa gräs under sommaren
efterlyses – tag i så fall kontakt med Eva Björk.
Rasutveckling/MH (RUS): Vi har hittills arrangerat tre stycken MH:n i år, med lyckat
genomförande. Kommande MH:n i klubbens regi blir den 25-26 september samt den
10 och 24 oktober. Dessutom kommer Vit Herdehundklubben att hålla ett MH den 18
september.
Köket: Inget att rapportera.

5.

Information från styrelsen

Anki informerar om följande:

6.



Gnesta kommun har lagt ut information på sin hemsida angående det dåliga
skicket på Lötbodalsvägen upp mot klubben. Dock finns ingen kommentar eller
hänsyn tagen till klubbens verksamhet och behov av en användbar bilväg.
Ordförande har haft kontakt med ansvarig på kommunen och framfört
synpunkter och krav från klubben. Beskedet är att vägen inte kommer att
kunna åtgärdas förrän tidigast i augusti, allt timmer behöver forslas ut först.
Fortsatt uppföljning och kontakt med kommunen sker.



En aktivitet för klubbens funktionärer planerar att genomföras den 25
september. Förfrågan om detta kommer att gå ut till sektorsansvariga.

Övriga frågor

Styrelsen tar gärna emot önskemål om föreläsare eller annat som kan vara intressant
som en medlemsaktivitet. Ett förslag är att bjuda in Jan Gyllensten som har skrivit
boken ”Din hunds beteende i vardag och träning”.
Kontaktperson i styrelsen är Marie Eriksson.
Rallyträningen fortsätter till och med vecka 29, ansvarig Ingela lägger ut blänkare om
detta på Facebook-gruppen.
7.

Mötet avslutas

Anki tackar för visat intresse och avslutar därmed mötet.
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