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Plats

Digitalt via Skype

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Sandra hälsar välkommen.
Växjö Brukshundklubb är den åttonde största brukshundsklubben i Sverige med dryga 600
medlemmar.
2. Styrelsen
- Följer utvecklingen av Bäckaslövsområdet.
- Dags att nominera till förtjänsttecken.
- Sponsringsupplägg är framtaget.
- Nya skyltar till klubbens entréer är uppsatta.
- God ekonomi i klubben.
3. Klubb & organisation
- Häckarna runt klubbstugan är klippta
- Nya bord och bänkar till trädäcket är köpta
- Fixat appellplanen
- Dressat delat av agilityplanen
- Klubbstugan uppe är målat
- Nya prispall är byggd
- Belysning är bytt.
- Robotgräsklippare har införskaffats.
- Fortsatt jobb med nya hemsidan.
- 980 medlemmar i Facebook-gruppen
- Förenkling av medlemsregister
- Klubbfesten inställd i år pga corona
- Sopsortering ska införas.
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4. Ungdom
- Ungdomsverksamheten växer
- Flera läger har varit under året
- Ungdomskurser har hållits.
- Mer träning i freestyle så kurser kan hållas i det.
- Utbildning i specialsök ska hållas.
5. Utskottet för hundägarutbildning
- 63 blandade kurser har varit under året.
- Första appellkursen har hållits
- “Slyngelkurser” har hållits för första gången.
- Delar av kurser har nu efter nya restriktioner fått ställas in.
- Ny SBK-instruktör & ny rallyinstruktör
6. Avel & Hälsa
- Godkänd MH-bana.
- Ett MH har genomförts.
- Flertalet MH, MT och utställningar har ställts in i hela landet.
7. Prov & tävling
- Vårens alla tävlingar blev inställda samt höstens agilitytävling
- Övriga tävlingar kunde genomföras.
- God anslutning med nya funktionärer.
- Nya marker på gång till kommande brukstävlingar.
- Två nya domare
- Fem tävlingssekreterare under utbildning
8. Samhällsnytta
- Fonder är sökt och beviljats.
- Förhoppning om besök av patrullhund framöver för att öka intresset med det.
9. Svar på ställda frågor i chatten
Inga inkomna frågor.
10. Mötets avslutande
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