Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-04-12
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Eva Paulin, Gun-Britt Andersson,
Mikael Niemi, Lillemor Ekstedt, Sussie Klausen

Frånvarande:

Gunilla Gyllencreutz, vakant

Stefan Lewitas inledde mötet med att informera om återbäringssystem från
Cashback.
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-03-05 gick igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
Resultatrapporten per 2018-03-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund.
 Lillemor Ekstedt, Sussie Klausen och Eva Paulin rapporterade från
distriktets årsmöte den 21 mars.
 Bidrag på 5 000 kr per klubb kan sökas för distriktsaktivitet. Det ska vara en
ny sorts kurs som klubben inte anordnat tidigare. Beslutades att ansöka om
bidrag för mondioringkursen som hölls i januari. Eva Paulin kontaktar Elin
Björn för att inhämta den information som efterfrågas och skriver fram en
ansökan.
 Onsdagen den 30 maj firar SBK 100 år över hela landet med förinspelat
filmat tal kl 19.55 och därefter tårta. Samma morgon kommer SBK att vara
med i TV4:s morgonprogram. Vi firar i anslutning till allmän träning den
kvällen! Sussie Klausen fixar tårta.
 Kongressombudsträff i distriktet för lokalklubbsordföranden den 25 april.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Tre valpkurser igång med Christina Radeby.
 Sandra Lidén kommer att starta ny valpkurs 27 maj, Christina
Radeby ny kurs i juni.
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Sofie Nordström ny hjälptränare för Christina Radeby.
Stor efterfrågan på rallylydnadskurser, kurserna fyllda innan de hinner
läggas ut
Elin Ahlström börjar agilitykurs nybörjare på söndag.
Lillemor Ekstedt vill få in mallar för kursutvärderingar.
Lista för Allmän träning med skott på onsdagar ska tas fram, med start
v 16.

b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi):
 Anmälan om tävlingar 2019 ska vara inlämnade den 30 april. Som
tidigare planerar vi för två lydnadstävlingar och elitklass spår som vi
kör varje år, vartannat år skydd och appellklass. Mikael Niemi kollar
med Jonas Hammarberg och Dennis Söderkvist.
 Tävlingsmöte för nationallydnaden måndagen 14 maj kl 19.
 De som nollar gruppmomenten behöver inte längre rapporteras in.
 Träningsgrupp i lydnad med Anna Lewitas och Jonas Hammarberg på
tisdagar kl 19-21.15 kommer att starta den 15 maj.
c. Agility (Göran Påander):
 Containern har vänts, så den står på rätt håll!
 Fler nummerskyltar till hinder behöver ordnas.
 Klubbtävling Agility planerad till den 25 augusti.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Sussie Klausen ska kontakta Inga Westerlund.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson):
 Träningsgrupp igång helgerna, träffas antingen lördag eller söndag.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Elin Björn söker fler funktionärer, även folk som inte har möjlighet att
hjälpa till under själva tävlingen utan med förberedelser.
 Fastställda datum för mondioringtävlingen är 28 juni-1 juli.
 Föreslås att mondioringtävlingen anmäls till Jubileumsapporten, Eva
Paulin kontaktar Elin Björn om detta.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Röjardag lördagen den 21 april, information ska gå ut.
 Uppsättning av staketet är påbörjat, prioritet på att sätta staket mot
skogskanten för att hålla vildsvinen borta. Funderingar på att ha
elstängsel med timer nattetid.
 Luftledning över appellplan kommer att grävas ner, tidigast i höst.
 Klubben har fått erbjudande om att köpa begagnad handgräsklippare
för 1 500 kr av Lennart Andersson, beslutades att anta erbjudandet.
 Lennart Andersson ska införskaffa vertikalskärare till traktorn.
 Skylt med Landskrona BK ska sättas upp vid korsning vid vägen.
h. Läger (Stig Jönsson):
 Stig Jönsson har varit i kontakt med Thomas Pallin, men inte fått
återkoppling än.
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i. IT (Göran Påander):
 Göran ska samla in bilder på styrelsen för hemsida och klubbstugan.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Ingen rapport.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Ingen rapport.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
 Stig Jönsson undersöker om vi har möjlighet att delta i Landskronakarnevalen
26-28 juli, med inriktning på agility.
 Jyckebuset planeras till den 10 juni.
 Kallelse till medlemsmöten och årsmöte ska skickas till alla medlemmar per
mail. De som inte har mailadress angiven ska få den skickad med post. Utkast
på kallelsen gås igenom, Eva Paulin ska färdigställa den och Göran Påander
ska sköte utskicket.
 Planering inför klubbfesten den 26 maj.
 Förfrågan från Elin Björn om sponsring för deltagande i VM i Mondioring i
Slovenien i slutet av april. Styrelsen ställer sig positiv till sponsring, men
avvaktar med beslut tills kassören kan delta i beslutet.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 7 maj.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

