Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-09-26
Närvarande:

Thomas Pallin, Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Helen
Lundberg, Anna Lewitas, Göran Påander

Frånvarande:

Mikael Niemi, Pia Jakobsson, Magnus Nordenberg, Gun-Britt
Andersson (+vakant)

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2017-06-27 gick igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
Klubben har för närvarande 191 981 kr på banken.
5. Rapport från distrikt och region
 Ny logotyp för SBK. Skånedistriktet har beslutat att införa den nya
logotypen med välvt tillägg, samt möjlighet för lokalklubbarna att börja
använda motsvarande logga själva. Beslutades att frågan ska lyftas på
medlemsmötet.
 Möjlighet att få aktivitetsbidrag från distriktet på 5 000 kr för anordnande av
ny kursidé alternativt kurs riktad mot ungdomar upp till 20 år.
Ansökningsperiod januari-juni 2018. Beslutades att frågan ska lyftas på
medlemsmötet.
 Ansökan om förtjänsttecken ska skickas in till distriktet. Eventuella förslag
kan lämnas till Eva Paulin, som hanterar detta tillsammans med Arne
Jonsson.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Thomas Pallin):
 Christina Radeby har haft valpkurs och påbörjar fortsättningskurs i
oktober.
 Dennis Söderkvist och Jonas Hammarberg har startat lydnadskurs
med inriktning mot klass 1.
 Förfrågan om Tävlingslydnadsinstruktörsutbildning, Thomas Pallin
ska undersöka detta med Anna-Kerstin Svensson.
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b. Tävling bruks och Lydnad (Mikael Niemi):
 Appellklass spår och sök 7 oktober, 8+3 deltagare anmälda. Jonas
Hammarberg är tävlingsledare.
 Klubbtävling den 5 oktober. 13 deltagare anmälda så här långt i alla
bruksklasser och startklass lydnad.
c. Agility (Thomas Pallin):
 Möte har hållits med agilitygruppen och deltagare från styrelsen. Till
utbildningsansvarig har utsetts Lillemor Ekstedt, till agilityansvarig har
utsetts Elin Ahlström. Göran Påander är styrelsen kontaktperson.
 Diskussioner om hur staketet runt agilitybanan kan sättas upp så att
ytan även fortsättningsvis går att använda vid lydnadstävlingar. Göran
Påander ska ta upp detta med agilitygruppen, så får frågan lyftas på
medlemsmöte.
d. Rallylydnad (Pia Jakobsson för Inga Westerlund, ingen närvarande):
 Gruppen tränar på måndagar.
e. Mentalitet (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
f. Tjänstehundsombud (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Thomas Pallin):
 Växellådan har lagt av på åkgräsklipparen, kostsamt att reparera. Även
motorgräsklipparen är sönder. Kostnadsalternativ för reparationer
respektive inköp av två nya gräsklippare ska undersökas.
 Mössen är tillbaka, sopsäckarna ska tas bort.
 Vattenkranen i köket och spisen behöver bytas.
h. Läger (Thomas Pallin):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Överlämning av upplägg på hemsidan från Stefan Lewitas till Göran
Påander har påbörjats.
j. Mark (Thomas Pallin för Gunilla Persson):
 Önskemål om träningsmarker 2018 ska inlämnas till Gunilla Persson.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Kennel Tarriq har hyrt del av klubbstugan och stora planen den 30
september.
l. Nyckelansvarig (Anna Lewitas):
 Ett par nycklar inväntas fortfarande.
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m. Materialansvarig (Magnus Nordenberg):
 Ingen rapport.
n. Specialsök (Magnus Nordenberg):
 Ingen rapport.
o. Mondioring (Styrelsen):
 Elin Björn och Per-Åke Svensson kan tänka sig att hålla kurs.
 Förslag att anordna tävling nästa år igen.
7. Övriga frågor
 Heidi Billkvam kommer till klubben och håller kurs 10-11 oktober. Åhörare är
välkomna mot avgift, ska läggas upp på hemsidan och facebooksidan.
 Planering av middag i samband med klubbens 65 årsjubileum fredagen den 1
december. Anna Lewitas tar fram förslag och skickar ut till styrelsen.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 24 oktober.
9. Mötet avslutat
Thomas Pallin förklarade mötet avslutat.

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

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

