Landskrona Brukshundklubb

Styrelsemöte 2016-06-21 kl 19.00
Närvarande:

Thomas Pallin, Pia Jakobsson, Gunilla Gyllencreutz, Magnus
Nordenberg, Helen Lundberg, Anna Lewitas, Thomas Szabó, Per
Ericsson, Roger Lidén

Frånvarande:

Eva Paulin, Mikael Niemi

1. Mötets öppnades av ordförande.
2. Mötet godkände dagordningen.
3. Protokolljusterare Anna Lewitas och Roger Liden
4. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
5. Ekonomi rapporterades av kassör. Behållning 214 619 kr. Beslutades att
klubben ska införskaffa Swish.
6. Rapport från distrikt och region inget att rapportera.
7. Rapport från grupper
a. Utbildning


(Thomas Pallin)

Mats Jarl har kontaktat Landskrona gällande en special utbildning med
Heidi Billkvam. Thomas kontaktar Mats för att klargöra en del frågor.



Stort intresse för valpkurser, vår avtalsinstruktör har fullt upp.



Förslag om vi kan få studiefrämjandet att hjälpa till med att sköta
anmälningarna till kurser.



Förfrågan har kommit in från Jan Gyllensten gällande utbildning MH
och MT. SBK centralt kommer att hålla i utbildningen. Förfrågan gäller
MH banan och stugan samt förtäring till deltagarna. SBK kommer
tillbaka om programmet. Klartecken har getts.

b. Tävling bruks och lydnad

(Mikael Niemi)

 Genomfört national lydnaden den 6 Juni, ca 40 ekipage.
 2017 års tävlingar är inlämnade.
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c. Agility

(Thomas Szabó)

 Ingen tävling inbokad, träff är inplanerad.
 Nybörjarkurs i agility pågår, instruktör Kamilla Titus. Liselott har
slutfört sin kurs.
 Margarita är klar agility instruktör och planerar en kurs till hösten.
 Krav på inträdesprov för nybörjare, grundkurs eller liknande bör
vara kravet. Incidenter har uppkommit där hundförarna ej kan styra
upp sina hundar.
d. Rallylydnad

(Pia Jakobsson)

 Rallylydnadsgruppen jobbar vidare.
e. Mentalitet

(Gunilla Gyllencreutz)

 MH- utbildning, prata med Jonas. Röja banan. Kolla utrustningen
med Håkan Hed.
f. Tjänstehundsombud

(Gunilla Gyllencreutz)

 Inget att rapportera
g. Klubbstuga


(Roger Lidén)
Kostnad på stolpar, Magnus fick i uppdrag att ta fram ett
kostnadsförslag tillsammans med Tommie A.



Ljus i Agility containern togs upp. När dom nya stolparna
sätts kommer det även att sättas ljus i containern.



Thomas tittar på om vi kan köra ut med traktorn på MH
banan så vi kan trimma gräset. Om detta inte är möjligt så har
Roger i uppdrag att organisera röjningen.

h. Läger

(Thomas Pallin)

 Borås, lägret är på antågande för klubbens medlemmar.
 Borås har varit här och det blev ett lyckat läger. Man framförde ett
stort tack till Landskrona Brukshundsklubb.
i. IT/PR

(Thomas Szabó)

 Nya kurser upplagda. Meddela Thomas när ni vill ha in något.
 Hemsidan tar form och det ser bättre ut.

j. Mark

(Thomas Pallin)
 Inget att rapportera.

k. Uthyrning

(Gunilla Gyllencreutz)

 31 juli Cocker spaniel klubb.
 18/9 kennel Tarriq
 23-25 sept SBK centralt, MH och MT utbildning.
l. Nyckelsansvarig

(Anna Lewitas)

 A-nycklar finns.
 Anna inventerar om vi har A-nycklar som skall kallas in.
m. Materialansvarig

(Magnus Nordenberg)

 Nya apporter inköpta både trä och metall.

8. Övriga frågor
a. Karnevalen, första träningen är genomförd 20/6. Programmet är klart.
Lydnad, rallylydnad och skydd klart. Agility och trix pågår. Ny träff
onsdagen den 29/6. Alla som deltar skall få T-Shirts,
b. Parkeringsproblem, Thomas tar upp problemen med Skånska Landskap
c. Städning av stugan måste bli bättre, visualisera städ listan på Facebook .
d. Skåp för pistoler diskuterades. Thomas P kollar vilka möjligheter som
finns.
e. Arnes förslag
 Förslag från Arne gällande ökat medlemsantal. Styrelsen är ej
överens. Styrelsen anser att det långsiktiga arbetet kommer att ge
resultat, de aktiviteter vi nu lagt upp så hoppas styrelsen att
medlemsantalet skall öka.
f. Klubbkläder
 Visning, på nästa medlemsmöte från Arrak Outdoor. Frågan
gällande trycket på kläderna tas upp med Christel.
 Kursavgifter för instruktörer och förtroendevalda är gratis. När
man går för avtalsinstruktör betalar man mellanskillnaden som
betalas till avtalsinstruktör. Medhjälpare till instruktörer betalar
50% av kursavgiften.

9. Nästa möte är medlemsmötet tisdagen den 13 september. Ordförande
återkommer om ett extra styrelsemöte innan medlemsmötet.

10. Mötet avslutas och ordförande tackade alla närvarande.

--------------------------------------Vid protokollet: Thomas Pallin

--------------------------------------Protokolljusterare: Anna Lewitas

--------------------------------------Protokolljusterare: Roger Lidén

5

