Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2016-09-13
Närvarande: 25 medlemmar, varav från styrelsen Thomas Pallin, Pia Jakobsson,
Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Thomas Szabó, Roger Lidén, Helen Lundberg
och Anna Lewitas
Frånvarande från styrelsen: Mikael Niemi, Magnus Nordenberg, Per Ericsson
1. Mötets öppnande
Thomas Pallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokolljusterare
Bengt Gillstedt och Bengt Ask valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från medlemsmötet 2016-05-24 gicks igenom och godkändes.
5. Ekonomi
 Resultat per den 31 augusti är ca +36 000 kr.
 Tillgångar på banken är ca 290 000 kr.
 Klubben har skaffat Swish. Kostnad per transaktion 1,50 kr tillkommer för
varje inköp.
6. Visning av förslag på klubbkläder
 Helen Lundberg redogjorde för rabattstege för inköp av klubbkläder från
Arrak Outdoor:
o inköp 15 000 kr - 20% rabatt
o inköp 25 000 kr - 25% rabatt
o inköp 50 000 kr - 30% rabatt
 Trycket med klubbens logga kostar totalt 1 000 kr för plagg 1-24, plagg 2549 kostar 50 kr/plagg, plagg 50-99 kostar 40 kr/plagg. Beslutades att
tryckkostnaderna för loggan ska bekostas av klubben.
 Kostnad för tryck av namn 70 kr, bekostas av var och en.
 Det går inte att trycka på sömmar och inte heller på stickade plagg/fleece,
som istället måste broderas. Oklart om det går att brodera loggan och i så
fall till vilket pris.
 Förslag på att även plagg utan tryck ska kunna beställas samtidigt, för att få
bättre priser.
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Christel Olsson förevisar kläderna. Det kommer en ny version av
träningsvästen samt jacka i softshellmaterial (helsvart och med cerise detaljer).
Även ny luvtröja med dragkedja och ryggficka kommer till våren.
Medlemsmötet beslutar att vi ska gå vidare med ärendet!

7. Lottning till kursen för Heidi Billkvam
 Gemensamt teoripass torsdag 20 oktober på Landskrona BK tillsammans med
medlemmar från Svalövs BK. Därefter träning för deltagare på Landskrona BK
fredag-lördag 21-22 oktober, respektive för deltagare på Svalövs BK söndagmåndag 23-24 oktober.
 Åhörare är välkomna, kostnadsfritt.
 Vi kommer även att försöka anlita Heidi Billkvam under en helg till våren, då
de som inte kom med den här omgången kommer att ha förtur.
 Åtta deltagare med hund för Landskrona BK lottas till kursen enligt följande:
1) Jeanette Nihlgård
2) Elin Björn
3) Christina Radeby
4) Gunilla Gyllencreutz
5) Thord Nilsson
6) Ing-Marie Hagerev
7) Malin Dahlgren
8) Susanne Leijon
9) Eva Paulin (reserv)
10) Helen Lundberg (reserv)
11) Linda Ågren (reserv)
12) Anna Lewitas (reserv)
13) Nina Nordengren (reserv)
14) Björn Wennerström (reserv)
8. Händer på klubben
a) Gemensamma träningsdagar
Vi har haft två tillfällen, varav det andra var mycket välbesökt, både av gamla
och nya medlemmar.
b) Röjning för återställning av MH-/MT-bana
Det verkar som antalet MH-/MT-banor kommer att minska i Skåne, varför det
är bra läge att satsa på att rusta upp våra banor. Prissättningen för uthyrning av
banan ska ses över.
c) Uppsättning av staket etc
Staketen ska bytas ut, samt stockarna vid gångbanorna ner mot planen, vagnen
med skylten med mera.
d) Instruktörsutbildning
Frida Liljegren och Sandra Lidén kommer att gå grundmodulen för
allmänlydnadsinstruktör i Helsingborg.
e) Saknad av utbildningsansvarig
Uppgiften är tänkt att delas på två personer. Funktionen är mycket viktig,
förslag tas tacksamt emot!
f) Nya aktiviteter 2017
Inkom gärna med förslag!
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g) Medlemsantalet i Landskrona BK ökar
Satsningarna på klubben verkar ha gett resultat.
h) Träningsgrupper
o Flera bilar tillhörande folk i träningsgrupper har fått däcken sönderskurna i
Saxtorpskogen.
o Elin Björn, Bengt Gillstedt, Gunilla Persson, Tommie Andersson är
ansvariga för träningsgrupper i sök/spår. Finns även träningsgrupper i rally
och agility.
o Förfrågan om träningsgrupp för skydd har inkommit till styrelsen, även
IPO. Finns inte tillräckligt många deltagare ännu.
o I dagsläget finns ingen träningsgrupp lydnad.
o Önskemål framfört om att starta upp brukskurser, för dem som kan vara
intresserade av att ingå i träningsgrupp senare. Kan vara idé att boka upp
mark för flera grupper kommande år.
i) Budget 2017
Budgetarbetet ska påbörjas i god tid, så att budgetförslagen ska kunna gå ut till
revisorer och andra innan klubbens årsmöte i februari.
9. Övriga frågor
 Förslag på att anordna julmiddag på klubben. Margherita Lisco undersöker
intresse.
 Vi har en klubbmedlem som kommer att representera Sverige i VM i
Mondioring i Belgien 29 sep-2 oktober, klass 3: Per-Åke Svensson!
 Visa hänsyn till olika träningsgrupper vid allmän träning.
 Agilitytävling planeras till den 7 maj på klubben, då det kommer att behövas
många funktionärer!
 Frivilliga kommer att behövas till en ”räfsardag” inom kort, när MH-/MTbanan är röjd.
10. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är den 6 december.
11. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.
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