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Närvarande: Birgitta Forsberg ordförande, Susanne Almgren sekreterare samt 6
medlemmar.
9.
Mötets öppnande
Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
10.
Justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Mari Kärfstedt.
11.
Dagordningen
Dagordningen godkändes.
12.
Föregående protokoll
Fördrogs och lades till handlingarna.
13.
Ekonomisk rapport
Till godo: 55.825,76.
Ett banklån finns på 49.167 kr och en fordran av länsstyrelsen för
handikappsanpassning finns på 50.000 kr.
14.
Verksamhetsrapport
TÄS – Rapporterar om verksamheten där klubben bl a har haft
lydnadstävlingar, brukstorpet samt rallylydnadstävlingar sen senast.
HUS – Rapporterar om verksamheten, där man kan konstatera att färre kurser
kommer att utföras i jämförelse med föregående år.
Flera uppsatta mål är beroende av kursverksamheten, så som höjning av
medlemsantalet.
MH –

Två testledare samt fyra nya figuranter är godkända.
Flertalet MH:n har utförts under året samt uppfödarMH:n.
Kassör Ingela Jonsson ansluter till mötet.

Rally - Kristina Westberg får i uppdrag att kontakta Rallylydnadsgruppen för att
be dom hålla ordning i boden på rallylydnadsmaterialet.
Behov inom Rallylydnad finns för att bl a hitta någon som kan axla Julias
Nilssons roll som ……. för gruppen vid Julias frånvaro utomlands.
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Ånge kommuns Kultur- och fritidsnämndens utskott kommer att utöfra möte på
klubben 4/8 2013, 9.00-12.00.
Handikappsanpassningen har påbörjats, vilken dock har fördröjts på grund av
aktiviteter på klubben.
Annikas Hund och Katt i Ljungaverk skall utföra Hunden Dag och önskar
medverkan av Brukshundklubben.
15.
Medlemmars önskemål
- Bättre fungerande Rallylydnadsverksamhet.
- Få igång träningstävlingarna inom alla grenar.
- Önskemål på temakvällar: *Prova-På Barmarksträning, *Utfordringslära,
*Tricksinlärning, *Friskvård/Massage/Stretching.
- Kristina Westberg har haft möte m. JAIK, vilka undrar om vi vill ha ett
samarbete genom att anordna något tillsammans med JAIK, vilka kan
tillhandahålla mark för hund och t ex skidåkning.
16.
Mötets avslutande
Birgitta Forsberg tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Holmen, 20130902

______________________
Birgitta Forsberg, ordförande

______________________
Mari Kärfstedt, justerare

________________________
Susanne Almgren, sekreterare

