Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-11-29
Närvarande:
Frånvarande:

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

Mötet inleddes med diskussion om hemsidan med Stefan Lewitas.

1. Mötets öppnande
Thomas Pallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet 2016-10-25 justerades och godkändes.
4. Ekonomi
249 273 kr finns i kassan.
5. Rapport från distrikt och region
 Informationsmöte anordnades av SKK den 19 november angående SKK:s
organisationsutredning, som också kommer att påverka
medlemsorganisationerna som SBK. Tyvärr blev Thomas Pallin sjuk och
kunde inte närvara. Diskussion om vilka konsekvenser som
organisationsändringen kan tänkas få på lokalklubbarna inom SBK.
 I övrigt ingen nytt från distrikt och region.
6. Rapport från grupper
a) Utbildning (ingen ansvarig):
 Sandra Lidén och Frida Liljegren ska gå allmänlydnadsinstruktörsutbildning efter grundmodulen på Helsingborgs BK.
 Pågår kurser trix & trams, specialsök, valpkurs och rallylydnadskurs
för Christina Radeby samt klickerkurs för Dennis Söderkvist.
 Nytt avtal med Christina Radeby på gång.
 Margherita Lisco kommer att gå fortsättning agilityutbildning i Solna i
december och februari. Kamilla Tiitus, som inte har möjlighet att gå
då, kommer förmodligen att gå motsvarande utbildning i Kalmar i
februari istället.
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b) Tävling Bruks och lydnad (Mikael Niemi ej närvarande):
 Anmälda tävlingar: 14 maj skydd, 6 juni och 3 september lydnad, 7 oktober
appell sök/spår, 11-12 november elit spår.
 Eva Paulin, Dennis Söderkvist och Jonas Hammarberg deltog den
Tävlingledar- och domarkonferens den 29-30 oktober i Tollarp med
genomgång av de nya lydnadsreglerna som ska gälla från 2017. Helgen var
obligatorisk för att bibehålla sin auktorisation som tävlingsledare
respektive domare. Nytt tillfälle kommer att planeras in under 2017 för
dem som inte hade möjlighet att närvara denna gång.
 Då det kommer att krävas auktoriserade tävlingsledare för att kommendera
både nya klass 2 och 3 i lydnaden, är det viktigt att klubbens nuvarande
tävlingsledare får behålla sin auktorisation samt att vi kan behöva utbilda
fler tävlingsledare.
 Tävlingsledar-/domarkonferens med genomgång av de nya reglerna i
brukset kommer att äga rum den 11 december i Tollarp.
c) Agility (Thomas Szabó):
 Margeritha Lisco har nyligen avslutat nybörjarkurs.
 Genomgång ska göras av alla hinder så att de uppfyller de nya reglerna
som träder i kraft från årsskiftet. Bland annat gäller 5 storleksklasser.
 Tävlingsmöte inför tävlingen den 7 maj kommer att hållas den 12
december.
d) Rallylydnad (Pia Jakobsson för Inga Westerlund, ej närvarande):
 Ingen rapport.
e) Mentalitet (ingen ansvarig):
 Vi kommer att underhålla och tillhandahålla MH-banan för uthyrning.
 Det är inte fastställt om vi även kommer att hyra ut banan för anordnande
av officiellt MT eller det nya, inofficiella MT:et som inte har godkänts av
SKK.
f) Klubbstuga & trivsel (Roger Lidén):
 Värmen ska ordnas, nya värmepumpar behöver installeras för 39 000 kr.
g) Läger (Thomas Pallin):
 Planeras för att Borås BK kommer till oss i samband med nationallydnaden
som vanligt. Inte klart när vi ska åka till Borås.
h) IT (Thomas Szabó):
 Inget utöver det som diskuterats med Stefan Lewitas.
i) Mark (Thomas Pallin för Gunilla Persson):
 Inget att rapportera.
j) Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz ej närvarande):
 Inget att rapportera.
k) Nyckelansvarig (Anna Lewitas):
 Inget att rapportera.
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7. Övrigt
 Material inför årsmötet ska sammanställas, ska vara klart till nästa
styrelsemöte i januari.
 Budget 2017 måste revideras med anledning av kostnaderna för värmepumpen.
Hur stor buffert ska vi budgetera för att ha, om vi får oförutsedda kostnader
under året?
 Belysningen på planen stod inställd på manuell, vilket innebär att den inte
släcktes automatiskt. Det är nu ändrat så att belysningen automatiskt släcks kl
22 på kvällen.
 Friluftsfrämjande ska ha läger i närheten av klubbens mark i år igen den 19
maj med ca 400 deltagare.
 Klubbkläder beställda av Arrak Outdoor. Beställningen kom upp i nivån för
20% rabatt.
 Skräpmätningen klar för i år, totalt 3 tillfällen. Ger klubben ca 6 000 kr.
 Julmiddagen fick tyvärr ställas in på grund av för få anmälda. Minsta antalet
för att beställa catering var 30 personer, det blev 18 anmälda.
 Förslag från Margherita Lisco att anordna på Disc Dog kurs med en italiensk
instruktör en helg i maj/juni för 10-15 deltagare med åhörare. Klubben kan stå
för lokalen men kommer inte att tillskjuta några pengar. Margherita kan gå
vidare med att undersöka intresset och möjligheterna.
 Diskussion om samordnat inköpsavtal för köket. Förslag på att bilda en
köksgrupp med sammankallande. Detta kommer att beslutas på det
konstituerande styrelsemötet efter årsmötet.
 Styrelsen ställer sig bakom SBK Skånes Distrikts motion som föreslår att
kongressen beslutar om att verka för införandet av specialsök som
tävlingsform inom Svenska Brukshundklubben. Thomas Pallin har redan
lämnat svar till distriktet för LaBK:s räkning.
 Eva Paulin får tillsammans med Arne Jonsson förtroendet att till distriktet
nominera personer till SBK:s förtjänsttecken, som kan tilldelas ”Funktionär
eller annan person som på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att
Brukshundklubbens verksamhet gagnats”.
 Eva Paulin ska ta reda på vilka förutsättningar som gäller för
hedersmedlemskap.
 Jyckebuset planeras preliminärt till september 2017. Arbetsgrupp har tillsatts.
Det måste finnas tillräckligt intresse för att delta, information kommer att gå ut
inom kort med förfrågan kommer att gå ut i januari innan planeringen går
vidare.
8. Nästa möte
Nästa medlemsmöte den 6 december, nästa styrelsemöte den 17 januari. Eva fixar
fika till styrelsemötet.
9. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

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

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

