Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2017-05-16
Närvarande: 20 medlemmar, varav från styrelsen Thomas Pallin,
Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Helen Lundberg och Anna Lewitas
Frånvarande från styrelsen: Mikael Niemi, Magnus Nordenberg, Pia Jakobsson,
Thomas Szabó, Gun-Britt Andersson och Göran Påander
1. Mötets öppnande
Thomas Pallin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokolljusterare
Per-Åke Svensson och Elin Björn valdes till justerare.
4. Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokollet från medlemsmötet 2016-12-06 gicks igenom och godkändes.
Återkoppling angående frågan om att sätta upp ett större tält på mellanplanen:
det skulle innebära en månadskostnad på 60 000 kr, vilket gör att det inte är
aktuellt.
5. Visning av SBK:s film gällande hundträningspolicy
6. Genomgång och diskussion runt policyför medlemskultur i SBK
Om man ser att någon agerar olämpligt på ett sätt som går emot gällande
policys, är första agerandet att prata med vederbörande och uppmärksamma
personen ifråga. Om man själv tycker det är svårt kan man ta hjälp av andra i
närheten och/eller vända sig till styrelsen. Om agerandet fortsätter trots
upprepade påpekanden ska anmälan göras till SBK centralt. Ärendet går sedan
vidare till SKK:s Disciplinnämnd, som kan fatta beslut följande beslut: a) ingen
åtgärd, b) varning, c) uteslutning. Vid anmälan måste alltid finnas vittnen till
händelserna. Alla medlemmar uppmanas att hjälpas åt att se till att alla agerar på
ett lämpligt sätt i relationen till hundarna.
7. Genomgång av SKK:s policy för digitala medier
På klubbens facebooksida samt i grupper och andra sidor kopplade till
Landskrona BK är det viktigt att upprätthålla en god ton och följa de policys
som gäller för digitala medier. Klubben behöver ha en större kontroll på sina
sidor, t ex genom att sidornas administratör ska godkänna inläggen. I hemliga
eller slutna grupper ska man hålla samma ton som i offentliga grupper.
.
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8. Genomgång av SKK:s policy för digitala medier
På klubbens facebooksida samt i grupper och andra sidor kopplade till Landskrona
BK är det viktigt att upprätthålla en god ton och följa de policys som gäller för
digitala medier. Klubben behöver ha en större kontroll på sina sidor, t ex genom att
sidornas administratör ska godkänna inläggen. I hemliga eller slutna grupper ska
man hålla samma ton som i offentliga grupper.
9. Diskussion om de tre punkterna ovan
Observera att den inte är tillåtet att ha lösa hundar på området Järavallen 1 och 2
samt Sjöängarna, eftersom det är naturreservat. (”Stora” sjön ligger inte inom
naturreservatsområdet.) På Sjöängarna får man inte heller spåra utan markägarens
tillstånd. Det är klubben som blir lidande om inte alla sköter sig, vi kan förlora
möjligheter till tränings- och tävlingsmarker.
10. Ekonomi
 Resultat per den 30 april är ca +13 700 kr.
 Tillgångar på banken är ca 210 000 kr.
11. Övrig info från styrelsen gällande aktiviteter och arrangemang
 Margeritha Lisco och Thomas Szabo har lämnat sina uppdrag på klubben.
Extra styrelsemöte kommer att hållas på tisdag den 23 maj.
 Mondioringtävling planeras på Landskrona BK den 11-13 augusti, den andra
tävlingen i Sverige. På fredagen hålls socialitetstest, på lördagen och söndagen
räknas med 25-30 tävlande deltagare per dag. Domare från Belgien och
figuranter är klara. Om ni är intresserade av att hjälpa till med tävlingen (pr,
kök etc), hör av er till Anna Lewitas.
 Informationsmöte om sporten Mondioring kommer att hållas den 31 maj kl 19.
 Skånedistriktet har lämnat in en motion om att införa Specialsök som
tävlingsgren inom SBK som har tillstyrkts av förbundsstyrelsen och kommer
att behandlas på SBK:s kongress. Specialsök skiljer sig från Nosework genom
att det premierar sökarbetet på ett tydligare sätt, istället för att på tid hitta
angivet antal gömmor. Förslag att genomföra en träningstävling på Landskrona
BK i Specialsök till hösten.
12. Utdelning av förtjänsttecken
SBK:s förtjänsttecken av bronsvalör utdelades till Anna Lewitas, Elin Björn och
Thord Nilsson.
13. Övriga frågor
 Medlemsmötet enades om att låta Gunilla Persson sätta upp träningsbana för
agility på planen som får stå kvar, med undantag av när gräset ska klippas.
Hindren kan ändras i höjd etc, men inte flyttas. Banskissen ska läggas ut på
klubbens facebooksida. Förslag på att sätta upp anslagstavla i anslutning till
agilitybanan med information och förhållningsregler. Det är också viktigt att
banan inte stör kursverksamheten.
 Klubben har för närvarande brist på mark för att kunna arrangera
brukstävlingar. Önskemål om att styrelsen ska engagera sig i frågan, vilket kan
vara svårt i nuläget. Det kan finnas möjlighet att höra med andra klubbar.
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Anmärkningsvärt lågt deltagande på skyddstävlingen i helgen, frågan är vad
det beror på. Bland annat hölls Schäferslaget i Åstorp och träningshelg skydd i
Laholm.

14. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är den 14 november.
15. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.
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