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MEDLEMSMÖTE
TID:
PLATS:

Onsdagen den 13 april 2016
Klubbstugan i Brorstorp

Närvarande: 11 medlemmar
Från styrelsen: Elisabeth Arebark, Åsa Sandström, Christina Almfeldt, Bosse Karlsson,
Sanne Liljegren, Linda Olsson.

§1

Mötets öppnande
Ordförande Elisabeth Arebark hälsade oss välkomna till medlemsmötet. Därmed
var mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen dagordning.

§3

Val av justerare
Mötets förslag var Ninni Malmström och Eva Malmport.
Mötet beslutade
att välja Ninni Malmström och Eva Malmport till att justera protokollet.

§4

Föregående mötesprotokoll
Mötet beslutade
Att lägga föregående protokoll till handlingarna, vilket var Årsmötesprotokollet.

§5

Information från kommittéerna







Stuga-kommittén, Bosse Karlsson
Bl.a ska vindskivor bytas och målas.
Gemensam städkväll 27 april, drop-in från 17.00
Mentalkommittén, Christina Almfeldt.
MH har anordnats i vår. Blir ett MH i höst också. MT kan inte anordnas för
tillfället. Figuranter behöver utbildas
Agilitykommittén. Thomas Olsson.
Kurser startade i Nybörjare och Fortsättning. Andreas H och Bertil M håller
Banträningskurs. Nya "lätt-hinder" är inköpta.
A-hinder är beställt.
Rallykommittén, Elisabeth Arebark.
Nybörjarkurs samt fortsättningskurs är igång. Tävling ordnas i juni och i höst.
Även haft någon tävling redan.
Tävlingskommittén, Ninni Malmström.
Karlshamn haft tävlingar 3 helger i sträck, appell, lydnad, spår och sök lägre,
högre och elit samt skyddstävling. Klätterstegen på appellplanen är instabil och
måste åtgärdas. Representanter från stugakommittén och tävlingskommittén
ska träffas angående detta.
1 (3)

Karlshamns Brukshundklubb
Blekinge Distrikt
2016

Medlemsmöte
2015-04-13

Utbildningskommittén. Elisabeth Arebark
Ett flertal kurser är igång på klubben eller ska snart starta; valpkurs,
fortsättningskurser, tävlingslydnadskurser, appellkurs, aktivitetskurser,
viltspårkurs.
§6

Motioner till kongressen
Medlemsmötet gick igenom motionerna inför kommande kongress.
Motion nr 1. Rubrik: Brukshunden som e-tidning
Mötet bifaller FS förslag att avslå motionen.
Motion nr 2. Rubrik: Angående datum för årsmöteshandlingars publicering
inför årsmötet
Mötet bifaller att FS avvisar motionen då det handlar om grundstadgarna.
Motion nr 3 Rubrik: Organisationsutredning gällande Distriktens vara eller
inte vara; och om de ska vara kvar- tydliggöra deras roll.
Mötet anser likt FS att motionen är besvarad.
Motion nr 4. Rubrik: Införa åhörarplatser på Kongressen
Mötet anser likt FS att motionen är besvarad.
Motion nr 5. Rubrik: Redovisning av fullständig resultat- och balansräkning i
kongresshandlingarna
Mötet anser likt FS att motionen är besvarad.
Motion nr 6. Rubrik: Förslag att enskild medlem ska kunna motionera i frågor
till distrikt och Kongress utan att passera lokalklubb eller distriktsstyrelse om en
viss mängd medlemmar står samlad bakom motionen.
Mötet bifaller FS förslag att avslå motionen.
Motion nr 7. Rubrik: Förslag att direktval till distrikts- och förbundsstyrelse i
kombination med ett system för nätröstningsförfarande införs.
Mötet bifaller FS förslag att avslå motionen.
Motion nr 8. Rubrik: Angående revidering av MT mentaltest 2017.
Mötet bifaller FS förslag att avslå motionen.
Motion nr 9. Rubrik: Angående krav på exteriörbeskrivning för tysk
schäferhund.
Mötet bifaller FS förslag att avslå motionen och utreda vidare i frågan.
Motion nr 10. Rubrik: Angående ålder vid exteriörbeskrivning för tysk
schäferhund.
Mötet anser likt FS att motionen är besvarad.
Motion nr 11,12,13. Rubrik: Angående apportvikt och hinderhöjd - bruksprov.
Mötet avslår FS förslag att avslå motionen och bifaller därmed bl.a
Blekingedistriktets förslag i motionen.
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Motion nr 14. Rubrik: Angående uppdelning av patrullhundsutbildning.
Mötet anser likt FS att frågan är besvarad. Är ej en kongressfråga.
§7

Ekonomisk rapport
Elisabeth Arebark gick igenom klubbens aktuella ekonomi. Just nu en utgående
behållning på 243 103kr och ett resultat på 46 991kr.

§8

Funktionärer
Hur ska vi öka delaktigheten och få fler funktionärer/aktiva medlemmar???

§9




§ 10

Övriga frågor
Föreläsning Nosework: Finns platser kvar.
Frågor om framtiden- Elisabeth svarar; Förra mötet på kommunen med
Framtidsforum blev inställt. Finns inga klara besked/beslut ännu.
Mötets avslutande
Elisabeth Arebark avslutar mötet och tackar för i kväll.

Vid protokollet

Ordförande

Åsa Sandström

Elisabeth Arebark

Ninni Malmström

Eva Malmport
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