Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-03-14
Närvarande:

Thomas Pallin, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Thomas Szabó,
Helen Lundberg, Göran Påander

Frånvarande:

Mikael Niemi, Pia Jakobsson, Anna Lewitas, Magnus
Nordenberg, Gun-Britt Andersson

1. Mötets öppnande
Mötet öppnades med en tyst minut till minne av hedersmedlem Rolf Nilssons
bortgång.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från det konstituerande styrelsemötet gick igenom och godkändes av
styrelsen.
4. Ekonomi
 Resultatet per den 28 februari är ca 3 000 kr. 204 969 kr finns i kassan.
 Vi har nyligen fått en räkning på vatten och avlopp avseende perioden
150723-170430 på 6 688 kr. Vi ska kolla upp vad vattenläsaren står på nu.
 Klubben har för närvarande 342 medlemmar.
 Debiteringen till Securitas som lånar klubbens lokaler för träning ska höjas
till 1 000 kr per månad för 11 månader om året.
5. Rapport från distrikt och region
 Rapport från regionmötet den 6 mars på Söderåsens BK. Från Landskrona
BK deltog Thomas Pallin (utbildning), Eva Paulin (styrelsen), Pia Jakobsson
(rallylydnad) och Thomas Szabó (agility). Utbildningsgruppen hade många
idéer om samarbete och utbyte mellan klubbarna när det gäller kurser,
föreläsningar etc, nytt möte inbokat i Eslöv den 26 mars. Nästa regionmöte
kommer att äga rum på Åstorps BK nästa år.
 Rapport från distriktets årsmöte den 12 mars, med intressant
inspirationsföreläsning med Troed Troedsson. Gunilla Gyllencreutz,
Thomas Szabó och Margherita Lisco deltog för Landskrona BK.
 Landskrona har 4 röster i distriktet och har alltså rätt att skicka 4 deltagare
till distriktets möte. Vi kan alltså välja två ombud till.
 Distriktets Ordförandekonferens kommer att äga rum den 26 april, Thomas
Pallin avser delta.
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6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Thomas Pallin):
 Bland de ideella instruktörerna ska Sandra Lidén starta en ny kurs i
allmänlydnad. Dennis Söderkvist, Marika Torstensson och Eva
Paulin är igång med en kurs i Grundfärdigheter för tävlingslydnad.
Christina Radeby är igång med flera kurser.
b. Tävling bruks och Lydnad (Thomas Pallin, Mikael Niemi ej närvarande):
 Ny ansvarig för Barometern behöver utses.
 Planer på att instifta ett nytt vandringspris till Rolf Nilssons minne.
c. Agility (Thomas Szabó):
 Planering inför tävlingen den 7 maj är i full gång.
 Styrelsen beslutade om inköp av skåp för förvaring av priser etc för
agilityn.
 Margherita Lisco har startat kurs i Valpagility, Kamilla Tiitus startar
snart nybörjarkurs agility.
 Margherita Lisco klar med utbildning A2 agility instruktör. Det är den
högsta nivån av agilityinstruktör som även får hålla tävlingsinriktade
kurser.
d. Mentalitet (ingen ansvarig):
 Inget att rapportera.
e. Klubbstugan (Thomas Szabó):
 Lysrör har köpts in.
 Mullvadsbekämpning pågår.
 Lilla traktorn ska ha ett nytt batteri.
 Ny vattenblandare till köket ska köpas in.
f. Läger (Thomas Pallin):
 Preliminärt kommer Borås BK till oss den 2-4 juni.
 Ej fastställt när åker Landskrona BK till Borås.
g. IT (Thomas Szabó):
 Hemsidan uppdateras löpande, styrelsen uppdaterad.
h. Mark (Gunilla Gyllencreutz för Gunilla Persson):
 Träningsgrupperna ska inrapporteras med vem som ingår.
i. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 22 juli utställning Cocker spaniel.
j. Rallylydnad (Pia Jakobsson för Inga Westerlund, ingen närvarande,):
 Inget att rapportera.
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7. Övriga frågor
 Genomgång av SKK:s policy gällande digitala medier
(https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/foreningspaketet/policyfor-digitala-medier-s16.pdf),
samt Policy för medlemskultur i Brukshundklubben
(http://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/7_Styrd
okument/Svenska%20Brukshundklubbens%20policy%20f%C3%B6r%20medl
emskultur.pdf) och hur detta ska hanteras i vår organisation, efter händelser
som har skett.
 19 april kommer Arrak Outdoor att visa sina kläder för en ny omgång
beställningar av klubbkläder.
 Information om ärende som rapporterats i samband med vår lydnadstävling
160903.
 Tills vidare ligger inköpen kvar som de har gjort tidigare.
 Förfrågan från Svalövs BK om det finns intresse från Landskrona BK för
deltagande i utbildning i styrelsearbete, som kommer att hållas kostnadsfritt
hos dem med Studiefrämjandet den 19 mars.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 25 april.
9. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

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

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

