Landskrona Brukshundklubb

Protokoll medlemsmöte 2016-12-06
Närvarande styrelsen: Thomas Pallin, Anna Lewitas, Magnus Nordenberg, Gunilla
Gyllencreutz, Thomas Szabó.
Frånvarande styrelsen: Eva Paulin, Pia Jakobsson, Helen Lundberg, Roger Lidén,
Per Eriksson, Mikael Niemi.
16 st medlemmar deltog.


Thomas Pallin Öppnade mötet och hälsade alla välkomna



Dagordningen ändrades och godkändes av mötet.



Mötet valde Lena Persson och Bengt Ask att justera dagens möte.



Jan Gyllensten presenterade MT 2017. Jan gick igenom historien runt MT samt
berättade hur det är tänkt i framtiden. Landskrona fick förfrågan att vara med i
MT 2017. Banan behöver fixas till till senast i slutet av Mars. Landskrona BK
skall ta beslut om vi hänger på och meddela Jan så snart som möjligt. Thomas
Pallin kommer att kalla till ett möte under Januari för beslut i frågan.



Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.



Ekonomi.



Rapport från styrelsen.


Vad pågår inför 2017. (Se nedan)



Ordförande bad medlemmarna att vara alerta och nominera till
årsmötet 2017.



Styrelsen söker fler aktiva som vill hjälpa till att förändra klubben.



Tält på hela mellanplanen under vintertid, hur ser vi på detta?
Thomas fick i uppdrag att fortsätta med att titta på vilka möjligheter
som finns för att få till en inomhus träning på mellanplanen.



Röjardag till våren planeras och styrelsen eftersöker fler att hjälpa
till. Vi har mycket som skall fixas inför våren bla målning av stugan.



Förändringar i SKK och SBK. Ordförande presenterade den nya
motionen från SKK gällande de tankar som finns att förändra
organisationen inom SBK och SKK. Två exemplar finns i stugan för
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att informera alla och ta ställning, likaså har länken lagts upp på
hemsidan.


Motion gällande special sök från distriktet har bifallits av styrelsen
på Landskrona BK. Medlemmarna fick ta del av motionen på mötet.



Jyckebuset planeras för nästa år, Anna Lewitas presenterade
tankegångarna och uppmanade alla att anmäla sitt intresse på
facebook när det kommer ut så vi ser om intresse finns.



Klubbkläder till instruktörer är uppe i styrelsen, beslut kommer
under våren.



Övriga frågor


Webbmaster uppmanade medlemmarna att komma in med synpunkter
efter att ändringar är gjorda. Viktigt att vi kommer in med konkreta
förslag på vad som skall ändras.



Fyra instruktörer är skickade på utbildning, 2 st går allmänlydnad samt
två stycken som höjer kompetensen i Agility.



Rickard Söderkvist tog upp att vi borde utbilda och repetera för våra
funktionärer i bruks och lydnad. Likaså utbilda fler som kan hjälpa till i
agilityn. Utbildningssektorn tar tag i detta 2017.



Bengt Ask ställde frågan hur vi skall få igång träningsgrupp i IPO.
Thomas meddelade att man skall komma in med namn och
träningsledare till skyddsansvariga så beslut kan tas. Viktigt också att det
identifieras vilken utrustning som behövs.



Nästa möte


Nästa möte är årsmötet den 18 februari klockan 15:00, kallelse är
utskickad.



Mötet avslutas

Vid protokollet Thomas Pallin
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