Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-01-17
Närvarande:

Thomas Pallin, Eva Paulin, Thomas Szabó, Gunilla Gyllencreutz
Magnus Nordenberg, Helen Lundberg och Anna Lewitas

Frånvarande:

Pia Jakobsson, Per Ericsson, Roger Lidén, Mikael Niemi

1. Mötets öppnande
Thomas Pallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från styrelsemötet 2016-11-29 gicks igenom och godkändes.
4. Ekonomi
Gunilla Gyllencreutz redogjorde för det preliminära resultatet för 2016.
Förutom de oförutsedda kostnaderna för kaffekokaren och värmepumpen ligger
det mycket nära budgeterat resultat. Ca 218 000 kr finns för närvarande i
kassan.
5. Förberedelser inför årsmötet
 Genomgång av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budget etc.


I år har vi förlagt styrelsemötet på en lördag kl 15.00. Frågan om det är
lämpligt eller om vi ska välja en annan veckodag/tid ska lyftas på årsmötet i
år, innan vi fastställer tidpunkten för årsmötet 2018.



Beslutades att smörgåstårta ska serveras, Magnus Nordenberg kollar upp
beställning.

6. Övriga frågor
 Städlista för 2017 är på gång. När den är fastställd ska den sättas upp i A3format på tydlig plats i klubbstugan, med kortfattade städinstruktioner och
fält där de som utfört städningen kan signera när det är klart. Om man inte
vet hur man ska komma i kontakt med sin tilldelade ”städpartner” kan man
vända sig till Thomas Pallin.


Frågan om det är någon/några som ska anmälas för utbildning till
tävlingsledare bordläggs till kommande möte.



Frågan om instruktörsväst bordläggs till kommande möte.
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Nytt tillfälle för kurs med Heidi Billkvam, för dem som inte kom med i höstas,
blir den 31 mars-1 april. Dessutom har klubben bokat Heidi den 2-3 april för
klubbens tävlingsekipage, som även hjälper till på klubben. Dessa två dagar
kommer att ha särskild inriktning mot de nya lydnadsklasserna.



Vi har fått förfrågan om att stå som arrangörer av MT2017, som en av fyra
banor i hela landet. Lomma, Sjöbo, Tollarp kommer att hjälpa till (ej
Helsingborg). Det är inte meningen att det ska belasta vår styrelse. Styrelsen
ställer sig positiv under rätt förutsättningar, men har flera frågor som måste
redas ut ordentligt innan vi kan gå in i någon överenskommelse om detta.
Thomas Pallin ska försöka samla till möte inom kort med Jan Gyllensten och
styrelsen, samt Jonas Hammarberg och Håkan Hed, för att diskutera
möjligheterna och riskerna.



12 februari kommer det att vara utbildning för testledare, domare och
figuranter till nya MT2017 för alla intresserade inom distriktet på LaBK.



Förfrågan om uthyrning welsh springer spaniel 18-19 februari, samt cocker
utställning 22 eller 29 juli.



Förfrågan om att hålla officiell mondioringtävling på LaBK, vilket i så fall
skulle vara den första i Skåne. Förslag på datum 12-13 augusti eller 19-20
augusti, då domare som vidtalats kan. Styrelsen ställer sig positiv, men
behöver mer information om upplägget, budget etc innan beslut kan fattas.

7. Nästa möte
Nästa möte är årsmötet den 18 februari, därefter konstituerande styrelsemöte den
21 februari.
8. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

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

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

