
 

    Höstmötet  2005 
 

Deltagande  ca 20 medlemmar 
Datum  2005-10-29 
Plats   Brukshundklubben, Norrköping. 
Ordförande     Håkan Lagerström  
Sekreterare     Torsten Axelsson 
 

Minnesanteckningar 
från höstmötet samt de båda HS-möterna 

Årsmötet 2006: 
 Efter årsmötesbeslut 2005 så är det HS som skall leta upp en centralt belägen,  
 lämplig plats att ha årsmötet på. Till lämpligt datum föreslogs 11/3 -06. Kallelse  
 kommer att ske på hemsidan samt till de medlemmar som sektionerna meddelat till 
 HS sekreterare. 
 
Remisser till sektionerna: 
a/  Ett förslag från domarna om att slopa användandet av gula täcken för licenshundar 
 diskuterades. Mötet fastslog att förslaget skall ut på remiss till sektionerna. 
b/  Ett förslag om att det skall vara längre anmälningstid inför tävlingarna diskuterades. 
 Det kan vara lämpligt med en anmälningstid på 10 -14 dagar före tävlingen.  
 Mötet fastslog att förslaget skall ut på remiss till sektionerna. 
c/  Ett förslag om att det skall vara obligatoriskt att alla hundar som vistas i närheten av 
 tävlingarna skall ha dubbla uppkopplingsanordningar diskuterades. Förslaget skall 
 ut på remiss till sektionerna. 
 
Diverse övriga frågor: 
a/  Ett förslag om att domare som slutar sin tjänstgöring för gott bör avtackas på något 
 sätt. HS beslöt att så skall ske. Domaransvarige meddelar HS. 
b/  HS beslöt att det skall framställas ett speciellt diplom till den 1000:e licensen. 
   
c/  HS vill åter påpeka att det behövs fler domare. 
 
d/  HS fastslog att alla sektioner bör se över sina medlemmars tävlingstäcken. Domarna 
 uppger att det ibland kan vara svårt att urskilja färgerna på en del täcken. Färger bleks 
 efter ett antal års tvättar. 
                           
Tävlingsdagarna 2006 : 
 Redovisas under TÄVLINGAR: 
Motioner från HS till årsmötet: 



Ändring i stadgarna 
a/  Ett påpekande har inkommit till HS att det har skett en miss när de nya stadgarna skrevs. 

  Under § 4. MEDLEMSKAP står: 
 Medlem kan till huvudstyrelsen föreslå att person vid årsmöte utnämns till   
 hedersmedlem. Endast enig huvudstyrelse kan till årsmötet föreslå utnämning.  
 Motion till årsmöte om förslag till utnämnande av hedersmedlem kan ej inges. Endast 
 en utnämning per år är möjlig.  
Till detta bör tilläggas:  
 Hedersmedlem är befriad från licensavgifter. Det står dock varje sektion fritt att 
 utse hedersmedlem och besluta om avgiftsbefrielse inom sektionen som  
 belöning för förtjänstfullt arbete. 
Detta tillägg fanns i de tidigare stadgarna 
HS beslöt att lägga en motion till kommande årsmöte om tillägg i stadgarna.  
Reseersättning till domare? 
b/  Ett förslag om eventuell reseersättning till domare kom upp. Ersättningen skulle gälla 
 de domare som ej har egna hundar med sig till en tävling. HS beslöt att lämna frågan 
 vidare till årsmötet.  

Särskilda påpekanden från tränarna sammanställda av Jörgen Nilsson   
 a/  Hund som tränar på annan bana än hemmabana kan godkännas, dock bör samråd 
 tas med ansvarig tränare i hemmaklubben. Tävlingsanmälan sker också från  
 hemmaklubben. 
 
b/  Det är tränaren som lägger upp träningen och ansvarar för att kvaliten bibehålls. Det 
 framkom att det råder viss turbulens hos vissa klubbar, ex; min hund kan inte springa 
 med den hunden osv. Syftet med all träning är att alla hundar ska kunna springa med
 samtliga hundar som finns med vid träningstillfället. I varje enskilt fall tar tränaren  
 beslut om hur enskilda problem ska lösas. Målet är att när man är ute på våra  
 tävlingar ska ovan nämnda vara löst.  
 
 c/  Under året har det visat sig att kunskapen vid start och regler vid gropen inte har  
 varit bra. Allt sådant bör tränas vid hemmaklubben (tränaransvar). 
 
d/  Hund som springer tillbaka efter avslutat lopp måste stävjas. Tränaren måste se till att 
 detta tränas bort vid hemmaklubbens träningar. 
  
 e/  Tränaren godkänner typ av munkorg och tävlingstäcke. Bakgrunden till detta är  
 styrelsens beslut om typgodkänd munkorg. Fungerar den på träningen (godkänd av 
 tränaren) ska den också kunna fungera vid tävling. Säkerheten är lika viktig på  
 träningarna. Denna fråga diskuterades vid redovisningen för grupparbetet. Alla är inte 
 helt överens så frågan måste diskuteras vidare. 
  
f/  Mer motivationsträning måste till (ensamlopp utan munkorg). Mycket av ovannämnda 
 problem kan lösas på detta sätt.  
  
g/  Sist men inte minst viktigt, ring till varandra vid olika hundproblem, lösningen kanske 
 finns ute på de andra klubbarna. 


