Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-05-07
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Eva Paulin, Lillemor Ekstedt,
Sussie Klausen

Frånvarande:

Mikael Niemi, Gun-Britt Andersson, Gunilla Gyllencreutz,
vakant

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-04-12 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
Ingen ekonomisk rapport.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund.
 Göran Påander rapporterade från Kongressombudsträff i distriktet för
lokalklubbsordföranden den 25 april.
 Åstorps BK har bjudit in till regionmöte den 14 maj. Göran Påander
(styrelsen), Stig Jönsson (tävling), Lillemor Ekstedt (utbildning) och Elin
Ahström (rally/agility) kommer att representera Landskrona BK.
 Inbjudan om 100-årsfirande av SBK onsdagen den 30 maj över hela landet
med förinspelat filmat tal kl 19.55 och därefter tårta, ska läggas ut på
facebook som event, hemsidan och anslagstavlor på klubben.
 Vad behöver vi vidta för åtgärder med anledning av införande av GDPR?
Sussie Klausen ska sätta sig in i den information som har gått ut från
distriktet.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Nu pågår nybörjar- och fortsättningskurs agility, fortsättningskurs
planeras till hösten för Elin Ahlström.
 Flera valpkurser igång och planeras, även fortsättningskurs, med
Christina Radeby, Anna Eriksson respektive Sandra Lidén.
 Tävlingsinriktad kurs planeras till hösten.
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Mondioringkursen som hölls i januari uppfyllde inte kraven för bidrag
på 5 000 kr per klubb som kan sökas för distriktsaktivitet. Eventuellt
planeras för en fortsättning till hösten, så att de sammantaget kan
uppfylla kraven. Möjligtvis kan det bli andra kurser aktuella för att söka
bidraget, t ex med inriktning för barn.

b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Anmälan om tävlingar 2019 har inlämnats:
- Nationallydnad 6 juni, höstlydnad 1 september
- Spår+sök appellklass 13 oktober
- Elitklass spår 9-10 november.
 Tävlingsmöte för nationallydnaden måndagen 14 maj kl 19.
c. Agility (Göran Påander):
 Inget nytt att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Sussie Klausen har kontaktat Inga Westerlund, som inte längre kommer
att vara ansvarig för rallylydnadsgruppen. Jonas Hammarberg
rapporterar närvaro till Studiefrämjandet, Linda Haglund sätter upp
schema för banbyggnad till träningen.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
 Ingen rapport.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Elin Björn fick en 11-placering vid deltagandet i VM i Slovenien!
Styrelsen beslutar att sponsra deltagandet med 2 000 kr.
 Mondioringtävlingen 28 juni-1 juli ska anmälas till Jubileumsapporten.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Uppsamlare till gräsklipparen har inköpts för 5 500 kr.
 Den gamla gräsklipparen har sålts för 3 000 kr.
 Det blev mycket fixat både inne och ute på Röjardagen lördagen den 21
april. Bland annat har 300 m staket satts för att hålla vildsvin borta från
planen. Mer staket och grind behöver införskaffas till agilitybanan,
kostnad runt 25 000 kr vilket ligger inom budget.
 Förslag att undersöka möjligheter till bättre källsortering.
h. Läger (Stig Jönsson):
 Det verkar inte som det är aktuellt med läger i år.
i. IT (Göran Påander):
 Påminnelse om att skicka bilder på styrelsen till Göran Påander till
hemsida och klubbstugan.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Ingen rapport.
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k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Ingen rapport.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
 Vi avstår från att delta Landskronakarnevalen detta år.
 Istället siktar vi på att i någon form delta i HELA Landskrona 23-29
september, mångfaldsvecka där klubben kan visa upp sin verksamhet.
Studiefrämjandet har vänt sig till oss med förfrågan om deltagande.
 Planering pågår för Jyckebuset den 10 juni.
 Kallelse till medlemsmöten och årsmöte har skickas till alla medlemmar per
mail samt 150 per post, med uppmaning om att uppdatera sina uppgifter på
”Mina sidor” på SBK.
 Information och diskussion om erbjudande om hundutbildning på distans.
 Inbjudan till klubbfesten den 26 maj har gått ut på facebook och hemsidan. Pris
för deltagande 150 kr, överskjutande kostnader står klubben för. Anmälan och
betalning senast 20 maj.
 Förfrågan har inkommit om medverkan vid arrangemang av K9 Biathlon 8
september vid Saxtorpsjöarna. Om arrangemanget godkänns av Skånska
Landskap är styrelsen positiv och ser gärna att Linda Nygren kommer och
berättar om detta på nästa medlemsmöte.
8. Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte 22 maj, styrelsemöte den 19 juni.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

