Medlemsmöte Svenska Hovawartklubben, Södra Lokalområdet,
i Halen 2015-05-14
Närvarande: 32 medlemmar
§1

Mötets öppnande
Fredrik Lövgren öppnade mötet.

§2

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3

Val av justerare
Björn Stenmark valdes till justerare.

§4

Ekonomisk rapport
För närvarande finns 201 674 kr i kassan. Resultatet ligger på ca +116 000 kr.

§5

Information från styrelsen
 Louise Widén informerade från SBK-kongress:
o Beslutades om nya lydnadsregler, ändringar i bruksreglerna samt
rallylydnadsreglerna från 2017-01-01. Lydnadsreglerna är
internationell klass 1-3, samt en nationell startklass.
o Med genomgången MH för prov och tävling menas att den är helt
genomförd, d v s att hunden beskrivits i alla moment, alternativt
avbrutits av beskrivaren.
o Känd mental status för avel med bruksraserna förutsätter kryss i alla
rutor, gäller inte om MH avbrutits. Avbrutet MH får göras om. Detta
gäller för hundar födda från 2016-01-01.
o Regelrevidering för MT pågår.

§6

Information från kommittéer
 Ett MT genomfördes i samarbete med Sjöbo BK i våras. Ytterligare MT
planeras under hösten i samarbete med någon lokal brukshundklubb, tid och
plats ej fastställt än.
 Björn Stenmark, lokalredaktör, efterlyste någon som hjälper till med att
uppdatera hemsidan.

§7

Medlemmarnas egna frågor
Inga frågor har inkommit.

§8

Övriga frågor
 Texter från de olika träningsgrupperna på lägret önskas till tidningen. Även
bilder till tidningen där fotograf kommer att anges, samt bilder till
facebooksidan, där bilderna kommer att läggas upp i samlade album. Texter
och bilder (även från mobiltelefon!) mailas till bjorn@ stenmark.st.

§9

RM Osby 3-5 juli
 Lydnadstävling på fredagen, spår lägre klass-elit på lördagen samt
utställning på söndagen. De kommer att behövas hjälp av olika typer av
funktionärer till tävlingarna. Meddela gärna om ni kommer med tält eller
egen husvagn till brukshundklubben, så att det finns plats till funktionärerna.

§ 10

Mötets avslutades
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