Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-06-27
Närvarande:

Thomas Pallin, Eva Paulin, Helen Lundberg, Mikael Niemi, Pia
Jakobsson, Magnus Nordenberg, Anna Lewitas,

Frånvarande:

Gunilla Gyllencreutz, Göran Påander, Gun-Britt Andersson
(+vakant)

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte gick igenom och godkändes av
styrelsen.
4. Ekonomi
Resultatet per den maj är ca 43 000 kr. 174 758 kr finns i likvida medel per
170331.
5. Rapport från distrikt och region
Inget att rapportera.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Thomas Pallin):
 Stor efterfrågan på valpkurser.
b. Tävling bruks och Lydnad (Mikael Niemi):
 2018 års tävlingar ska anmälas nu. Några datum krockar med andra
klubbar, Mikael Niemi ska diskutera förslag till lösningar.
 Förfrågan från distriktet om att hjälpa till att anordna SM i Bruks och
IPO 2019. Vi behöver veta mer om vad det innebär för att kunna ta
ställning.
 Förslag på att ändra namn på vår skyddstävling som vi har vartannat
år till ”Skyddstävling Rolf Nilsson Memorial”.
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c. Agility (Thomas Pallin):
 Möte kommer att bokas med agilitygruppen efter sommaren.
d. Rallylydnad (Pia Jakobsson för Inga Westerlund, ingen närvarande):
 Gruppen har sommaruppehåll.
e. Mentalitet (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
f. Tjänstehundsombud (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Thomas Pallin):
 Inget att rapportera.
h. Läger (Thomas Pallin):
 Borås BK har varit här på läger, 29 personer.
 Parkeringen kan planeras något bättre kommande år, så att det blir mer
träningsytor på klubben.
 Landskrona BK kommer sannolikt inte att åka upp till Borås på läger
det här året.
i. IT (Thomas Pallin):
 Stefan Lewitas sköter hemsidan fram till överlämning till Göran
Påander har skett.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz för Gunilla Persson):
 Inget nytt.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget nytt.
l. Nyckelansvarig (Anna Lewitas):
 Någon nyckel ska lämnas tillbaka.
m. Materialansvarig (Magnus Nordenberg):
 Vittringspinnar behöver ordnas till Höstlydnaden, allt annat ska finnas
på plats.
7. Övriga frågor
 Ny grupp för Specialsök ska tillsättas. Beslutades att utse Bengt Gillstedt och
Lena Persson ansvariga, samt Magnus Nordenberg som kontaktperson mot
styrelsen.
 Offerter på brandlarm och inbrottslarm har inkommit från Securitas Direkt,
Svenska Larm och Securitas Alert. Verisure har också fått förfrågan, men är
enbart aktuella för privata bruk. Diskussion om vårt behov av olika typer av
larm och hur försäkringskostnaderna och självrisker på påverkas.
 Funderingar på fortsättning när gäller Mondioring på klubben efter tävlingen i
augusti.
 Gunilla Gyllencreutz är tävlingssekreterare i Rallylydnad och Mondioring.
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Funderingar på om vi ska höja medlemsavgifterna för klubben kommande år.
Möte om Jyckebuset på torsdag den 27 juli. Anna Lewitas kommer att lämna
över ansvaret till Bengt Gillstedt. Flera andra aktiviteter äger rum den 9
september när det är tänkt att Jyckebuset ska äga rum.
Förberedelser och planering igång inför Mondioringtävlingen den 12-13
augusti.
Landskrona BK fyller 65 år i år. Funderingar på att fira detta till exempel i
samband med ett julbord.
Klubbtävlingarna måste marknadsföras bättre framöver så att vi får in
anmälningar. Nästa klubbtävling är den 5 oktober.
Nästa klubbkväll med grillning är den 7 september.
Den gamla instruktörsgruppen på Facebook uppdateras, Elin Ahlström sätts
som administratör.

8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 26 september.
9. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

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

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

