Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-08-23
Närvarande:

Frånvarande:

Thomas Pallin, Pia Jakobsson, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz,
Mikael Niemi, Magnus Nordenberg, Helen Lundberg och Anna
Lewitas
Thomas Szabó, Per Ericsson, Roger Lidén

1. Mötets öppnande
Thomas Pallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet 2015-06-21 justerades och godkändes.
4. Ekonomi
Resultatet per den 31 juli är -23 800 kr. Klubben har för närvarande 323
medlemmar.
5. Rapport från distrikt och region
 Nästa distriktsmöte är den 21 september. Thomas Pallin kommer inte att
kunna vara med, så det vore bra om Thomas Szabó kan anmäla sig till
mötet.
 Kallelse har inkommit till utvecklingsmöte för lokalklubbar inom distriktet
den 10 september på Revingehed. Det är SBK centralt som håller i mötet.
3-4 personer från varje lokalklubb uppmanas att vara med, samlad anmälan
från klubben ska skickas till distriktet senast den 29 augusti. Thomas Pallin
skickar ut förfrågan om vem som kan delta.
6. Rapport från grupper
a) Utbildning (ingen ansvarig):
 Stort intresse för valpkurser, specialsök och fortsättningskurser.
 Dennis Söderkvist och Eva Paulin har kört igång tävlingslydnadskurs
med inriktning mot den nya startklassen.
 Kallelse instruktörsutbildning grundmodulen i Hörby har gått ut till
Sandra Lidén och Frida Liljegren.
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b) Tävling Bruks och lydnad (Mikael Niemi):
 55 anmälda till Höstlydnaden den 3 september. Funktionärerna i stort sett
klara.
 Brukstävlingar i höst, lkl + hkl sök 16 oktober, elit spår 12-13 november.
 Brukstävlingar 2017 är anmälda. Lydnadstävlingar behöver inte anmälas
förrän i slutet av oktober med anledning av regelrevideringen.
c) Agility (Thomas Szabó ej närvarande):
 Kamilla Titus har startat fortsättningskurs, Margeritha Lisco kommer att
starta nybörjarkurs 30 augusti.
 Agilitymöte med instruktörer hölls den 25 augusti.
d) Rallylydnad (Pia Jakobsson för Inga Westerlund):
 Träningsgruppen (ca 8 pers) är igång. De har rullande schema för att bygga
banor på olika nivåer.
e) Mentalitet (ingen ansvarig):
 MT-banan håller på att gås igenom för utbildning SBK centralt (ca 25
personer) som ska hållas 23-25 september genom Jan Gyllensten. Vi kan
inte röja själva, det behövs ordentliga maskiner. Föreslås att vi anlitar
samma person som vi anlitar till gräsklippningen, när vi har fått klartecken
från Skånska landskap. Bör informeras att skott kan förekomma på
informationstavlan vid parkeringen och vid entrén, Anna Lewitas fixar och
meddelar Pia Jakobsson och Thomas Szabó som lägger upp på facebook
respektive hemsidan.
f) Klubbstuga & trivsel (Roger Lidén ej närvarande):
 Lennart Andersson hjälper till att fixa och hålla ordning vid stugan.
 Container och verktygsförråd är iordningställt.
 Nytt batteri till åkgräsklipparen behöver införskaffas.
 Nyckeln till låset till informationstavlan vid parkeringen saknas. Om den
inte dyker upp behöver nytt lås ordnas.
g) Läger (Roger Lidén ej närvarande):
 Lägret i Borås är genomfört med 11 deltagare från klubben.
h) IT (Thomas Szabó ej närvarande):
 Info om kurser som ska läggas upp kan gå direkt via Thomas Szabó.
 Kursinfo försvinner när nya kurser läggs upp på hemsidan, vilket kan vara
ett problem om det finns platser kvar.
 Även förekommit blå text på blå bakgrund som är svår att läsa på vissa
webbläsare.
.
i) Mark (Thomas Pallin för Gunilla Persson):
 Inget att rapportera.
j) Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Kennelträff 18 september.

3


Förfrågan om valpträff 17 september. Föreslås att de istället bokar en
söndag, då det är mindre aktiviteter på klubben.

k) Nyckelansvarig (Anna Lewitas):
 Lennart Andersson har utkvitterat en A-nycklar.
7. Övrigt
 Förfrågan om att starta upp skyddsgrupp beviljas av styrelsen.
 17 anmälda med hund samt åhörare till Heidi kursen 21-22 oktober med
Billkvam. Tidplaner inväntas från Mats Jarl på Svalövs Brukshundklubb
 Skräpmätning genomförd v 29.
 Utbildningsansvarig behöver tillsättas, gärna två personer som delar på
ansvaret. Det handlar dels om att hantera kursanmälningar och förfrågningar,
samt att hålla ihop instruktörerna på klubben och vara med på möten som
anordnas på klubbarna i distriktet.
 Rapport från karnevalsuppvisningen i Landskrona. Programmet blev ganska
långt, uppvisningen fick ske på olika planer så att folk behövde flytta på sig för
att se allt. Beslutades att de som var med ska bjudas i på mat i någon form på
klubben.
 Skånska landskap har gett avslag på förfrågan till minneslund för hundar på ett
inhägnat område på klubben med möjlighet att sätta upp minnesskyltar.
 Förfrågan inkommit om eluttag på parkeringen för instruktör, för uppvärmning
av bil med hund.
 Helene Lundberg har pratat med Christel Olsson angående möjligheter och
kostnader för att ta fram klubbkläder från Arrak Outdoor med klubbens
emblem. Förslag ska tas fram. Vi kan välja om vi vill låta Arrak Outdoor göra
trycket eller om vi vill låta göra det på annat sätt, rabatterna på kläderna gäller
oavsett. Avråder från att trycka på stickade plagg. Ny väst kommer till våren.
 Gemensam klubbkväll med grillning på klubben den 1 september kl 18.30.
Behöver läggas ut på facebook. Magnus Nordenberg fixar grillningen, Anna
Lewitas och Helene Lundberg lydnaden, Thomas Szabó agility, Pia Jakobsson
rallylydnad.
 Allmän träning kommer igång nästa vecka, behöver läggas ut på hemsidan och
facebook.
 Förslag att gå igenom SBK:s etiska policy på ett kommande medlemsmöte.
8. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är den 13 september maj. Nästa styrelsemöte den 25 oktober.
? fixar fika.
9. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

--------------------------------------Vid protokollet: Eva Paulin

------------------------------------------Protokolljusterare: Thomas Pallin

