Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-03-05
Närvarande:

Göran Påander, Eva Paulin (fr o m §6), Stig Jönsson, Mikael
Niemi, Lillemor Ekstedt, Sussie Klaussen, Mikael Forsberg
(adjungerad)

Frånvarande:

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

1. Mötets öppnande
Till mötets ordförande utsågs Göran Påander. Mötet har inte tillräckligt många
styrelseledamöter närvarade för att vara beslutsmässig.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-02-17 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
Eftersom Gunilla Gyllencreutz var frånvarande hänsköts rapporten till nästa
styrelsemöte.
5. Rapport från distrikt och region
Styrelsen beslutade att Lillemor Ekstedt och Sussie Klaussen ska representera
Landskrona Brukshundklubb vid distriktets årsmöte 2018-03-21.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
• Sofie Nordström har anmält intresse för att utbilda sig till instruktör.
Ett första steg är att vara hjälptränare. Föreslås att hon tar kontakt
med Christina Radeby.
• Avtalet med avtalsinstruktören bör ses över och uppdateras till nästa
styrelsemöte.
• Diskussion om hur utvärdering av utbildningen vid klubben kan ske.
Lillemor Ekstedt undersöker om det finns någon mall eller underlag
för utvärdering.
• Vidareutbildning efter valpkurs.
• Information till hemsidan.
• Lillemor Ekstedt förhör sig med Sandra Lidén om hon planerat
någon kurs i lydnad.
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b. Tävling Bruks och Lydnad (Mikael Niemi):
• Första tävlingen är den 2018-06-06.
• Fyra tävlingar i bruks och lydnad + mondioring
• Tre träningstävlingar i lydnad + bruks.
• Eva Paulin kollar upp om tävlingen 2018-06-06 kan rymmas inom
Jubileumsapporten.
c. Agility (Göran Påander):
• Kurser för nybörjare och fortsättning kommer under våren.
• Träning på söndagar.
• 1-2 klubbtävlingar vår/höst.
• Förberedelser för vändning av containern kommer att ske till helgen.
• Inventering av utrustning.
d. Rallylydnad (Sussie Klaussen för Inga Westerlund):
• Träningstävling.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
• Ingen rapport.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande)
• Elin Björn organiserar mondioringtävling (Jubileumsapporten?).
g. Klubbstugan (Göran Påander, Stig Jönsson):
• Ny gräsklippare är inköpt.
• Det behövs en ny skylt vid infarten. Göran Påander kollar upp pris.
• Röjardagar planeras in lördag 2018-04-21 kl 9-14 och lördag
2018-10-06 kl 9-14
h. Material (Gun-Britt Andersson, frånvarande):
• Stolpar till staket runt agilityplanen finns.
i. IT/PR (Göran Påander):
• Stefan Lewitas uppdaterar hemsidan.
• Ta foto på styrelsemedlemmarna och sätta upp.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
• Ingen rapport.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
• Policy kring uthyrning till grupper och träningsgrupper utifrån.
l. Läger (Stig Jönsson):
• Kontaktar Thomas Pallin angående Boråslägret.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klaussen):
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•
•

Diskussion om vem som ansvarar för nyckeln till ammunitionsskåpet
och om det finns en aktuell klubblicens.
Beslutas att Sussie Klaussen ansvarar för nycklar och ammunition.
Listor skall upprättas över dem som ska hantera pistolerna (3 st).

7. Övriga frågor
• Klubbfest är planerad till 2018-05-26.
• Med anledning av Landskronakarnevalen 2018-07-26—28 får Stig Jönsson i
uppdrag att bilda en kommitté för ett eventuellt deltagande från klubben.
• Bjuda in Studiefrämjandet att informera angående närvarorapportering för
träningsgrupper. Förslagsvis vecka 14. Eva Paulin tar kontakt.
8. Nästa möte: Torsdagen den 12 april kl 19.
9. Mötet avslutas
Göran Påander förklarar mötet avslutat.

--------------------------------------Vid protokollet: Lillemor Ekstedt

------------------------------------------Protokolljusterare: Göran Påander

