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PROTOKOLL

Distribution

Styrelse, valberedning, revisorer, klubbstuga
NÄRVARANDE

Möte

Protokoll nr.

Medlemsmöte

5/21

Klubbstugan

16/8-21 kl 18.30

Sammanträdesplats

Datum och tid

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Monica Backerholm, vice ordf. Susanne
Gunnarsson, kassör Anna-Carin Melander,
sekr. Malin N Ögren, Marie Lundstedt, Helena
Hägglund, Julia Hörnfeldt. 17 medlemmar

FRÅNVARANDE

Åtgärdas av

§ 46
Öppnande

Mötet öppnas av ordf. Monica Backerholm.

§ 47
Justerare

Camilla Bylund och Maria Larsson väljs till justerare.

§ 48
Dagordning

Dagordningen godkänns, bilaga 1.

§ 49
Föregående
protokoll
Protokoll 4/21 sammanfattas av sekreteraren.
Inga kommentarer på protokollet.
§ 50
Ekonomi
§ 51
Skrivelser

§ 52
Jubileum

Bankgiro:
5696-4364

Bankkonto: 20 718.20 kr, placerings konto: 160 000
kr. Resultat + 45 146,64 kr
En skrivelse har inkommit från kommunen om olika
bidrag som finns att söka. Vi har sökt och fått beviljat
redan se § 54.
Vi inbjuder till prova-på-aktiviteter på dagen och
jubileumsmiddag på kvällen. Klubben bjuder på korv
med bröd till lunch och middag på kvällen. Middagen
börjar kl 19.00, bilaga 3.
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§ 53

Verksamheter

Bankgiro:
5696-4364

Agility: Planerar höstens tävling som hålls på
Solänget. Tre cuper har hållits och en till är på gång.
KM 2 september.
Rally: Har möte 19/8. Tre cuper har hållits och en
cup återstår. Den 29/8 hålls DM och 11–12/9 tävling.
KM den 9/10.
Anläggning: Inget nytt.
BoL: Brukstävling 21/8 med elva appellspår och tre
appell sök. Den 22/8 lägre klass spår med sex
hundar och tre hundar i lägre klass sök. Fyra i högre
sök och tre i elit sök.
Utbildning: Två valpkurser planeras liksom en
fortsättningskurs i rallylydnad. Även en kurshelg med
rallylydnad. Hundens vecka hålls vecka 37.
Förhoppningsvis kan vi erbjuda prova-på aktiviteter
inom nosework, rallylydnad och agility förutom
tisdagsträning och bruksträning. Under veckan är det
även inofficiell utställning och lydnadstävling.
Mental: Fullt MH i juni, många sena avhopp tyvärr på
det MH som arrangerades i augusti.
Utställning: 36 anmälda hittills till inofficiell utställning
dem 18/9
NoseWork: I maj hölls en aktivitet i Köpmanholmen.
Planerar att ha öppna träningar under hösten och att
kanske bjuda in en instruktör från Vännäs för att
kunna ordna en nybörjarkurs.
Webb: Efterlyser nya bilder och nya tävlingsekipage
till hemsidan. Uppmaning till tävlande att själva
skicka in resultat från tävlingar.
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§ 54
Från
styrelsen

Styrelsen har sökt om föreningsstöd från
Örnsköldsviks kommun. Vi har blivit beviljade 3 000
kr i arrangörsstöd inför jubileet. Vi har även fått
beviljat 25 000 kr för att bygga ett staket och ett
maskinbidrag på 10 000 kr för inköp av sladd.
Vi har även beviljats stöd för bygge av en
handikappanpassad toalett, 25 procent av kostnaden
(dock max 50 000 kr). Vi har tre år på oss att nyttja
de beviljade bidragen.
Klubben har stort behov av att utbilda tävlingsledare
inom bruks- och lydnad.
Styrelsen har beslutat att sponsra framtida SMekipage med 2 000 kr (tryck på kläder och
bensinbidrag för totalt max 2 000 kr). Det gäller from
år 2022.
Hoopers instruktör, finns intresse bland dagens
instruktörer?

§ 55
Övriga
frågor

Skottträning på torsdagar kl 20.00.
Mellanplanen är i behov av åtgärder. Styrelsen
undersöker vad som behöver göras. Den inköpta
sladden ska användas på alla våra planer vid behov.
Det behöver köpas en vagn till att flytta material,
rallyansvarig får i uppdrag att ta fram ett förslag.
Flera av våra träbroar är trasiga och i behov av
reparation. Två medlemmar erbjuder sig att hjälpa till
att åtgärda broarna med material som finns på
klubben.

§ 56
Nästa möte

4 oktober kl 18.30 på Hundtorpet.

§ 57
Avslut

Mötet avslutas kl 20.00.

_
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______________________
Ordförande: Monica Backerholm

__________________________
Sekreterare: Malin N Ögren

_______________________
Justeras: Camilla Bylund

___________________________
Justeras: Maria Larsson
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