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Tommy Dahlberg
Gert-Inge Rydbeck
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Mötet öppnas

2

Föregående mötesprotokoll
Protokollen genomgås. Frågan om gratis deltagande/starter på hemma
tävlingar förtydligas. Syftet med gratis deltagande vid tävlingar är att
främja tävlande över lag. Styrelsen beslutade att alla medlemmar
erhåller en gratis tävling per år, dock endast vid tävling som Götene BK
arrangerar. Man kan som medlem välja mellan de olika
tävlingsformerna. Vid agilitytävling räknas alla starter, med en hund,
som sker samma tävlingsdag som en tävling.
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Ekonomisk redogörelse
Sara föredrog klubbens ekonomiska ställning. Frågan lades till
handlingarna. Se bilaga 1.
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Projektgrupp byggnadsfrågor
Placering av träningshall diskuteras. Olika förslag föreligger. Bland
annat diskuteras placering där agilityplanen ligger nu, då man har
närheten till både avlopp och elektricitet. Idén är att man skulle kunna
bygga ihop hallen med stugan och i övergången anordna
handikappanpassad entré och toalett.
Sara H tar ny kontakt med Ingo G för vidare planering.
Ingo önskar ytterligare medlemmar i projektgruppen.
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Rapport från ordförande konferensen i maj
Sara gick igenom de minnesanteckningar som erhållits från distriktet, se
bilaga 2.
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Övriga frågor och information
A

B

C
/
D

E

F

G

H

I

J

Medlemsvård/träningsläger, m.m.
21 medlemmar anmälda till träningslägret 8-10 september.
Kökskommittén har vid några tillfällen bjudit på våfflor och annat gott
vid onsdagsträningarna. Ett initiativ som varit mycket uppskattat av
klubbmedlemmarna.
Det kommer att bli en träningshelg i oktober med Pia Albinsson, mer
info kommer.
Ungdomsläger och U-DM, Anna G informerade om att lägret idag har
16 st anmälda, och än så länge tre stycken anmälda till U-DM.
Anmälningstiden går ut 25/8 för DM.
Klubbens synbarhet, ”Lila svansen”.
Olika idéer om klubbens synbarhet har diskuterats i anledning av
konkurrens från privata aktörer. Vi kommer bland annat att ordna med
visitkort som skall placeras ut på lämpliga ställen i Götene med omnejd.
Vidare kommer vi att ordna en promenad i Götene tätort den 28 oktober
till förmån för cancerforskningen. Vi går en tipspromenad med start från
Mörk & söner. All inkomst från detta arrangemang kommer att skänkas
till cancerforskningen. Vidare kommer vi att förlägga medlemsmötet,
med efterföljande föreläsning, till centrala Götene, se vidare under punkt
F.
Städdag
Den 25/11 kl. 10.00 har vi höststädning inne och ute på klubben. I vanlig
ordning bjuder vi alla städglada på lunch.
Medlemsmöte
Den 18 oktober hålls höstens medlemsmöte. Vi planerar då att hålla
medlemsmötet i centrala Götene. Efter själva medlemsmötet planeras en
föreläsning av och med Louise Gustafsson, grundaren till föreningen
”Go Life”, en kvinna som kämpat sig igenom ofrivillig barnlöshet och
cancer. Denna föreläsning kommer att vara öppen för allmänheten och
annonsering kommer att ske. Den efterföljande tipspromenaden, ”Lila
svansen”, den 28 oktober kommer att ha anknytning till denna
föreläsning.
Uppvaktning jaktlag, Sara H ordnar med uppvaktning till de ”stora
jaktlagen” som skall uppvaktas i samband jaktstarten i höst. Övriga
uppvaktningar sker i vanlig ordning i december.
Höstavslutning,
För alla ideellt arbetande medlemmar, med respektive, kommer vi i höst
att ordna en hemlig resa vilken är planerad till 2/12.
Hemsidan
Gert-Inge R fortsätter arbetet med att utforma en ny hemsida till
klubben, den beräknas vara klar i början av 2018.
Diskussion rörande den trasiga ljus-armaturen på planen. Garantitiden
har löpt ut. Evelina ser över möjligheterna till utbyte.
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Det har tidigare framkommit önskemål från medlemmar om en kurs i
spårläggning. Ett bra initiativ med hänsyn till behovet av spårläggare till
vår tävling i mars. Frågan lämnas vidare till HUS.
L Förslag kom upp på mötet att kan ordna med ”camping” för andra SBK
medlemmar. Vidare diskuterades prissättning eftersom vi i nuläget har
en mycket billig avgift för campare. Vidare framkom att toaletten ute
behöver lagas då den läcker vatten.
M Lusse-promenaden kommer gå av stapeln 9/12 kl 14.00
8

Kommande möten
Nästa styrelsemöte planeras till 6 december, klockan 18.30 på klubben.
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Mötet avslutades

_______________________
Sara Hellberg

_________________________
Anna Gustavsson
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