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Distribution

Möte

Protokoll nr.

Klubbstuga, sekretariat

Medlemsmöte

4-2022

Sammanträdesplats

Datum och tid

Torpet

221003 kl.18.30

NÄRVARANDE

MEDDELAT FÖRHINDER

Ordf. Monica Backerholm, sekreterare Susanne Vice ordf. Malin N Ögren, Julia Hörnfeldt, Mia
Gunnarsson, Helena Hägglund, 19 medlemmar. Lundstedt
FRÅNVARANDE

§ 42 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
§ 43 Val av justerare
Till justerare väljs Karolin Isaksson, Josefin Norén
§ 44 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
§ 45 Föregående protokoll
Sekreteraren redogör för föregående protokoll som godkännes.
§ 46 Ekonomi
Konto: 51 780,23 kr
Placeringskonto: 250 000 kr
Resultat för året hittills: +179 306, 87 kr
(Se bilaga 2)
•

Klubbens adress har ändrats, uppdateras på samtliga kanaler. Boxadressen har ändrats till
Norrvästansjö 205.

•

Senaste försäljningen av papper inbringade ca 10000kr

§ 47 Anläggningsmöte och budgetmöte
• Ett möte planeras med anläggningsgruppen som återkommer med datumförslag.
• Ett budgetmöte kommer att hållas med verksamheterna under hösten. Kassören delar ut
resultatrapport till verksamhetsansvariga som finns på plats.
§ 48 Rapport från verksamheterna
• Agility
Sista cuptillfället var förra veckan, prisutdelning gjordes. Nästa års större tävling blir 3–4 juni på
Kallehov. KM kommer att hållas i Sörsvedje ridhus liksom vinterträningen. Ingen öppen träning
i vinter, man får själv hyra vid behov. Hinder finns på plats. Går något sönder ska det
rapporteras. Kontaktuppgifter för uthyrning finns på sidan Öviks Agility.
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• Rally
Många dök upp på Bjästadagen och tittade intresserat på Rally. Cup del 3-4 har genomförts liksom en
tvådagarstävling. KM genomfördes under helgen där våra blivande domare tränade på att döma och
fler träningstillfällen kommer att hållas. Rallymöte på torpet 4:e oktober.
• Anläggning
Staketet har satts upp på grusplanen och sly har röjts. Lampor som är trasiga ska bytas men en skylift
måste hyras.
• BoL
Ingen ansvarig närvarande. BoL möte kommer att hållas i morgon. En bruks och en lydnadstävling har
varit under hösten.
• Utbildning
Ingen ansvarig närvarande. Flera kurser har hållits under hösten inom bl.a Hoopers, Rally, Valp och
prova på.
• Ungdom
Tre tappra ungdomar dök upp i regnet under hundens vecka. En promenad planeras i höst. Vi tipsar
ungdomar vi träffar på att det finns en ungdomsgrupp.
• Mental
Ingen ansvarig närvarande, MH hölls under lördagen som var.
• Utställning
Domare är bokad för 2023, både inoff och officiell utställning.
• Nosework
Vår medlem som deltog i SM blev femteplacerad. En medlem föreslår att Kicki Lööf kommer hit och
håller en endagskurs i Nosework. Önskemål om träningstillfällen finns bland medlemmarna,
diskussioner om hur en träningsgrupp ska kunna komma igång, en medlem fixar det.
• Webb
Adressen till klubbstugan kommer att ändras på hemsidan. På vår hemsida finns en presentation av
våra aktuella och inaktuella tävlingsekipage, skicka bild på hund och reg.nummer så länkas det vidare
till resultat för hunden.
• IGP
Fundering angående om det går att få bidrag till extern instruktör via Studiefrämjandet, en medlem
kollar upp.
§ 49 Torpsista
Datumet är satt till den 12 november till kl.18.00 här på Torpet.
§ 50 Från styrelsen
• Två agilityinstruktörer kommer att utbildas. Utbildning för tävlingssekreterare och tävlingsledare
Bruks kommer att hållas framöver, intresserade finns.
• Distriktsmöte 30 november, kallelse kommer ut till verksamhetsgrupperna.
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§ 51 Övriga frågor
• Önskemål att det blir träning i Gideå även kommande vinter, vi undersöker saken och hoppas
på samarbete med SSRK och Nordmalings BHK.
•

En medlem berättar att Luleå BHK har ett gemensamt KM för Rally, Bruks och Agility och
förslår att vi gör något liknande här. Mötesmedlemmarna tycker att det är en bra idé för att öka
sammanhållningen. Vi tar med det i planeringen inför nästa år.

•

En medlem föreslår att vi lejer in Fyra Fötter för en massagekurs under vintern.

•

En medlem påpekar att ett beslut togs 2016 att ”framåtsändande-gubbar” skulle köpas in, detta
har inte gjorts men planeras att göras nu. BoL tar tag i inköpet.

•

Vägen behöver nytt slitlager och det kommer att ordnas så snart underlaget är tillräckligt hårt.

•

Det är tillåtet att vara på klubben under tiden kurser pågår men kurserna ska respekteras. Om
klubben är uthyrd så står det utskrivet på hemsidan på Facebook om det är tillåtet att vistas på
klubben eller inte.

•

En halvpallkrage kommer att placeras vid hopphindret, den ska vara kvar och är INTE skräp.

•

Höststädning planeras till lördags 29 oktober kl.10.00.

•

26 oktober åker agilityhindren i väg till Sörsvedje ridhus.

•

En hundhall står högt på önskelistan, en aktiv projektgrupp behövs. Några medlemmar börjar
titta på detta lite smått.

§ 52 Nästa möte
Grötmöte 5 december.
§ 53 Mötets avslut
Mötet avslutas kl.20.00

___________________________
Ordförande: Monica Backerholm

__________________________
Justeras:
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