Protokoll för kommittémöte 2016-09-28

Närvarande: Susanne Palm från TK, Lennart Bernadtsson från It, Eva Hult
Höganäs Hund/RUK utställning, Sandra Elenbrant HUK och Agility, Christer
Ekendahl, Ulf Andersson och Tommy Nilsson styrelsen, Tilla Palmquist RUK
Mental, Kurre köket.
Frånvarande: IPO, Specialsök, Valberedningen

1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och dagordningen godkändes

2 Förgående protokoll
Ordförande läser upp föregående protokoll

3 Ekonomisk rapport
Vi ligger plus 12000 just nu, men lite sämre jämfört med föregående år då vi
låg 45 000 plus. Styrelse, IPO, Agility, Mental, Höganäs Hund går sämre än förra
året. Det kan dock förklaras via färre medlemar, färre tävlande, inköp av nya
hinder.. Se bilaga. Det blev en diskussion kring anmälningsavgifterna på
tävlingar och vad av dessa som faktiskt kommer klubben till gagn.

4. Budgetarbete. Ordförande uppmanar alla kommittéer att börja med sina
budgetarbeten, verksamhetsplaner för 2017 och årsberättelser för 2016.
Budgetarbeten ska in till kassören innan nyår 2016.

5. Svenska Brukshundklubbens värdering, vi ska bli bättre på att informera
medlemmar om vad som händer, att vi alla använder kalendariet. Diskussion
kring Tommys infosida ”Vad händer på klubben”.. Kommittéledarna har fått en
förfrågan om att skicka in info till Tommy OM man har ngt att delge. Viktigt att
vi testar detta.

6 rapporter från kommittéerna

TK- Elit Spårtävling 22-23 oktober. 23 ekipage anmälda. Bella raggar
funktionärer för fullt. Lennart kollat lite spårmarker, är lite orolig för marken,
men hoppas det ska lösa sig. Lydnadstävling i december. Då lydnad ändrar
regler och klasser från och med nästa år, så har TK valt att inte anmäla några
lydnadsklasser. De som ligger är lydnaden på Höganäs Hund och
decemberlydnaden plus att det ska vara en start och en klass 1 på nästa års
oktoberbrukstävling. TK ska lägga in i budget om rallyskyltar och stativ samt
vissa hinder. Angående tävlingar i Rally har vi inte fått OK än från distriktet.

Valberedningen: Vill veta vilka som vill lämna samt vilka som vill vara kvar.
Maila svaret till Helena Nord.

HUK- fyra kurser är i gång, en valp, en allmänlydnad, en unghunds, samt en
tävlingslydnadskurs. Kurserna fungerar bra, men det är för stort hopp bland
deltagarna i tävlingslydnaden vilket kräver att vi kollar av deltagarna innan. Ny
valpkurs startar i november. Har börjat diskutera vårens kurser. HUK letar nytt
folk då Tilla Palmquist hoppar av, ev Mia Berglund kommer in som ny, plus att
HUK letar fler då de vill vara i alla fall fem st i gruppen.
Instruktörsutbildningsplaner finns och intresse för att bli instruktör ska kollas
upp. Tilla hjälper Sandra med detta som sin sista grej för HUK.

Agility- Har haft en större tävling i Augusti som gav både ris och ros. Ska
diskutera en uppföljning av denna för nästa år. Detta ska göras i en mindre
grupp men tillsammans med HH.. Det var en del dåligt uppträdande bland en
del deltagare på denna Agilitytävling, ett förslag var här att skriva upp detta
och skicka till den tävlandes klubb för att uppmärksamma och poängtera att
sådant uppträdande inte är ok.

HH- det har gått bra, första gången med exteriörbeskrivning, positivt. Domare
var nöjda, allt flöt på bra utom helt i Agilityn men det har diskuterats på
reflektionsmötet. Fösta gången vi körde med dubbla agilitybanor samt

uppvisning av terapihund och militär. Detta uppskattades och vi ska se om det
går att utveckla vidare. Parkeringen gått bra men det fanns personer som hade
förslag på utveckling så det kan bli ännu bättre. Hade även rasklubbar som hyrt
in sig på klubben den 10-11/september SSPK,SSTS,SSUK, utställningarna gick
bra men inte klubbmästerskapet i lydnad och rally, där var mycket klagan.
Kontentan blev att VI Höganäs Brukshundklubb fixar klubbmästerskapen ÅT
dem i framtiden, annars får de inte vara på vår klubb i fortsättningen.

IT- Tagit bort vissa gamla artiklar och lagt om så nya artiklar ska komma överst
på hemsidan. Diskussion kring hur detta fungerar nu.

Styrelsen- Tommys infosida ska igång för att skapa delaktighet i klubben hos
medlemmarna. En stugfogde är tillsatt. Bytt ut telefonerna, fortsätter
diskussionen kring bygge av IPO-skul. Har börjat titta på ramper för att
handikappanpassa klubbhuset.

RUK Mental- Revolvern har ännu inte köpts in. Men ska göras. Ett extra MH
har blivit insatt i oktober pga förfrågan från uppfödare. En TL utbildning ska gå
i början av dec i Tollarp, vi ska skicka en person dit. I övrigt har banan blivit
kvalitetssäkrad av distriktet. Vi har i dagsläget en B-figge, 8 A-figgar på
klubben. 7 MH är planerade inför nästa år.

Köket- Varit lugnare i sommar pga färre kurser, inga överraskningar. Har
fixat/lånat in en glassbox. Allt fungerar OK.

7.”Hålla kvar medlemmar” visionen som Svenska Brukshundklubben har är
100 000 medlemmar 2018.
Vad kan vi göra för att BEHÅLLA medlemmar? Vad vill folk ha? Vad gör vi för att
behålla? Allmän diskussion, ev göra en ”Prova på dag”. Ordförande tar tag i
det.

8 Övriga frågor
Nosework, när ska den starta? Dag? Allmän info om detta önskas, folk
efterfrågar.

9 Ärende för beslut
Christer Ekendahl ska skapa en grupp för att ”hålla kvar medlemmar”. Han
propsade på att Sandra Elenbrant ska ingå

10. Nästa kommittémöte är i April 2018

11 Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Ordförande…………………………………………………………………….

Sekreterare…………………………………………………………………..

