Information från Häverö Brukshundklubbs
kombinerande Julmys / Medlemsmöte den 5 december 2018

Närvarande 37 st medlemmar
Vi hade ett kort medlemsmöte innan Klubben bjöd på en supergod landgång med
skinka, räkor, köttbullar, ägg mm. Vi fick också kaffe, pepparkakor, julgodis. Maud
hade som vanligt lotteri med mång fina vinster.

Dagens ärenden
Tak över altan Ska vi fortsätta att driva frågan eller titta på annan lösning.
Ordförande informerade om ett förslag att istället bygga ett tak på markplan vid
södra gaveln. Mötet diskuterade frågan men inget beslut togs.
Aktivitetsbanan
Banan är påbörjad med uppröjning, skyltar ska sättas upp med förslag på olika
aktiviteter. Vi behöver dock någon/några som ska underhålla banan regelbundet.
Ingen intresserad anmälde sig. Fortsättning följer.
Grusning av parkeringen vid agilityplanen
Den entreprenör som har vidtalats har ej kommit enligt stugansvarig. Hur går vi
vidare? Åter till styrelsen.
Ingrid Andersson, sammankallande valberedningen
Förslag på ledamöter mottages.
Kursutbud/tävlingar
Ingrid Andersson informerade om kommande kurser, bla 2 st kortkurser med
kontakt/belöning, NoseWork 2 dagar med inhyrd instruktör, friskvårdskurs hund 3
ggr, ev dogparceur fortsättning, valpkurs, vardagslydnad, tävlingslydnad mot
startklass, rallylydnad helg avancerad och mästarklass, agility nybörjar, fortsättning
och tävlingskurs.
Ingrid gjorde reklam för kommande tävlingar, planera in era tävlingar redan nu!
Hjälp behövs på alla nivåer på tävlingarna!!
Hur kan vi visa uppskattning till våra funktionärer?
Ordförande informerade att frågan kommer att diskuteras i en arbetsgrupp.
Föreläsningar
Styrelsen har beslutat att HBK kan bjuda in föreläsare även under våren då höstens
föreläsning blev succé. Kostnad för medlem 50 kronor. Ingrid har fått uppdrag att
kontakta föreläsare. Kenth Svartbergs hade inga tider under våren. Fråga om andra
föreläsare togs upp på mötet. Några förslag lämnades. Ärendet åter till styrelsen.
Behov av förstärkning i köket vid tävlingar
Mötet informerades om att Köket behöver hjälp på tävlingarna!!
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Sjukvårdsartiklar
Komplettering av sjukvårdsartiklar har gjorts. Mötet beslutade att dessa ska finnas i
hallen i ett av plåtskåpen samt i gröna boden i ett av plåtskåpen. Skåpen ska vara
olåsta och uppmärkta. Eva Jansson erbjöd sig att årligen se till att det finns det som
behövs.

Årsmöte blir söndag den 10 februari 2019 kl 15.00.
Gunilla Kilburn påminde medlemmarna att INTE lägga smutsig disk i diskhon ifall
diskmaskinen är full. Antingen diskar man manuellt eller plockar ur diskmaskinen
och lägger det smutsiga i den.
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