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EXTRA Medlemsmöte 2016-04-26 klockan 18.00

w

till

19.00

Dagordning

s1

Mötets öppnande

s2

Val av justerare

s3

Mötet stadgeenligt utlyst

s4

SM i Bruks, lydnad, IPO och

rallylydnad 2018

Blekingedistriktet
sB

Mötets avslutande
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PROTOKOLL EXTRA MEDLEMSMOTE 201,6-04-26 klockan 18.00-19.00

Närvarande: Fredrik Berg
Carina Svedberg

Ordförande
Sekreterare

Samt 15 styck medlemmar ur klubben.

s1

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
s2

Val av iusterare: Karina Berggren och Mia Persson
s3

Mötet stadgeenligt utlyst: Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.
s4
SM i Bruks,lydnad, IPO och rallylydnad 2018 Blekingedistriktet:
Ordförande lämnade ordet fritt för diskussion. Då inget formellt beslut finns om att
Blekingedistriktet ska anordna SM 2018 samt att informationen angående detta inte
nått klubbarna i Blekinge så måste vi ha detta möte för att ta ett beslut angående vår
medverkan. Distriktet har lämnat in ansökan angående SM 20,18 och det har i SBK
Centralt tagits beslut att Blekinge distriktet ska stå som arrangörer.
Det är en hel del frågor som kommer upp på mötet och som måste ha ett svar.
Enligt uppgift kommer Ronneby Brukshundklubb att få en forfrågan om vi vill

arrangera spårtävlingen.
Vi måste vara tydliga med vad vi ska engagera oss i.
Det går åt mycket funktionärer för att ro ett så stort arrangemang i hamn, mellan
200 - 300 personer. Många av de som är uppe i elitklass i de olika grenarna vill ju
vara med och tävla på SM. Många av de som kan och bruka vara huvudansvariga på
våra tävlingar på klubbnivå, kommer inte att kunna vara med som funktionärer då
de är tävlande.
En satsning på att utbilda funktionärer under ären201,6 och20L7 måste ske.
Kommunikationen mellan distriktet i Blekinge och klubbarna har inte fungerat då vi
fått informationen via dagspress och radio och mer eller mindre blivit tagna på
sängen. Frågan skulle gått till klubbarna innan ansökan om att arrangera ett SM
skickades iväg.
Enligt uppgifter i press och radio är det Ronneby Brunnspark som ska vara
huvudarena för de olika grenarna. Där ska det finnas tillgång till camping och övriga
kringarrangemang.
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Stora frågor är:
L. Ekonomiskaåtaganden.
2. Ansvarsfrågan.
3. Organisatoriskt.

Hur gör vi om det blir förlust eller vinst. Klara papper och protokoll angående detta
ska finnas. Är det medlemsantalet i respektive klubb eller rakt av på de klubbar som
medverkar som delar på förlust eller vinst.
Vem har huvudansvaret för detta SM.
Blekingedistriktets styrelse måste ha kontroll på läget och då framförallt ekonomin.
Vilka ingår i styrgruppen och vilka uppgifter har de.
Det är en hel del frågor som måste ha sitt svar
Vi är fem distriktsrepresentanter som ska vara med och framföra klubbens åsikter
vid distriktsmötet tisdagen den 3 maj.

Mötet beslutar att vi ställer oss bakom Blekingedistriktet att arrangera SM
Bruks, Lydnad, IPO, Rallylydnad 2018..
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Mia Persson/justerare
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