Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2018-05-22
Närvarande: 27 medlemmar, varav från styrelsen Göran Påander, Stig Jönsson,
Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Mikael Niemi, Lillemor Ekstedt, Sussie Klausen,
Gun-Britt Andersson
Frånvarande från styrelsen: vakant
1. Mötets öppnande
Göran Påander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare utsågs Elin Ahlström och Elin Björn.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2017-11-14 gicks igenom och
godkändes.
5. Ekonomi
Resultatet per den 30 april är -1 627 kr.
6. Val till styrelsen
Medlemsmötet valde enhälligt Mikael Forsberg till ledamot i styrelsen för en tid
av 1 år (fyllnadsval).
7. Presentation av styrelsen
Samtliga styrelsemedlemmar gav en kort presentation av sig själva.
8. Rapport från distrikt och region
 SBK:s årliga kongress äger rum nu till helgen 26-27 maj.
Kongresshandlingar finns på SBK:s hemsida.
 Rapport från regionmöte i Åstorp, där man diskuterade tävling/rally/agility/
utbildning/styrelsen.
9. Rapport från grupper
a. Utbildning:
 Stor efterfrågan på valpkurser och fortsättningskurser, som kommer att
starta inkom kort. Även agilitykurser pågår. Till hösten planerar Anna
Lewitas att starta tävlingslydnadskurs.
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b. Tävling bruks och Lydnad
 Agilitygruppen planerar att hålla en träningstävling den 25 augusti.
 Planering pågår inför Nationallydnaden den 6 juni, ca 30 anmälda.
 Nästa tävling blir höstlydnaden den 1 september, därefter högre och
lägre klass sök den 14 oktober samt dubblerad elitklass spår den 10-11
november.
 Träningstävling bruks och lydnad ska hållas torsdagen den 31 maj.
c. Agility
 Agilitygruppen planerar att hålla en träningstävling den 25 augusti.
 Träningsgrupp igång på söndagar.
 Agilitymöte kommer att hållas i juni.
 Få officiella tävlingar arrangeras i Skåne, vilket medför stor
efterfrågan. Vi ska fundera på om vi har möjlighet att anordna en
officiell tävling nästa år.
 Förslag på introduktion valpagility under några prova-på-tillfällen
kvällstid.
d. Rallylydnad
 Träningsgrupp igång på måndagar.
 Diskussion om möjligheten att anordna träningstävling i rallylydnad i
någon form under året.
e. Mentalitet
 Inget att rapportera. Punkten är inte längre aktuell för klubben.
f. Tjänstehundsombud
 Inget att rapportera.
g. Specialsök
 Inget att rapportera.
h. Mondioring.
 Elin Björn rapporterade och visade film från deltagande på VM för
belgiska vallhundar i Mondioring i Slovenien, där hon hamnade på 13:e
plats.
i. Klubbstugan
 Staket har satts upp för att hålla vildsvin borta från planen. Mer staket
och grind behöver införskaffas till agilitybanan. Eventuellt ska vi se om
vi kan köpa begagnade grindar för att hålla nere kostnaderna.
 Diskussioner om stolparna som behöver bytas ut och förlängas.
 Agilitycontainern har vänts, men behöver borstas, grundmålas och
lackas.
 Klubben har införskaffat en ny åkgräsklippare, motorgräsklippare och
uppsamlare.
 Funderingar på om klubben kan bli bättre på källsortering.
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j. Läger
 Det är oklart om det kommer någon från Borås BK för att ha läger på våra
marker med tillgång till klubbstugan, el och uppställningsplatser. Om de
kommer får de stanna till lördagen den 9 juni, eftersom vi behöver använda
planen till Jyckebuset den 10 juni.
 Frågan är om det är någon från Landskrona BK som är intresserade att åka
till Borås BK för läger i början av augusti.
k. IT
 Information ska läggas ut på hemsidan om GDPR.
l. Mark
 Mycket mark har bokats upp av klubbarna men mycket avbokas också.
m. Uthyrning
 Några uthyrningar på gång för utställningar och kennelläger.
n. Nyckelansvarig
 Sussie Klausen är ansvarig för utlämning av nycklar.
 Inventering av nycklar till boden med verktyg.
10. Övriga frågor
 Linda Nygren berättade om K9 Biathlon, som är en hinderbana med hund i
koppel på två distanser med 20 respektive 40 hinder. På lördag kl 10 är det
ett ”FunRun” på 5 km i Kävlinge. Den 8 september anordnas ett lopp vid
Saxtorpsjöarna för 120 deltagare. Om intresse finns kan detta
samarrangeras med Landskrona BK. Medlemsmötet ställde sig positiv till
detta.
 På lördag den 26 maj är det vårfest på klubben!
 SBK fyller 100 år onsdagen den 30 maj. SBK kommer att vara med på
morgon-TV. På kvällen firar vi med tårta på klubben och tal kl 19.55.
 Jyckebuset den 10 juni, lagträning i olika hundsporter med ”knorr”.
 Klubben har valt att avstå från att arrangera något under
Landskronakarnevalen i år.
 Den 23-29 september anordnas ”HELA Landskrona” för föreningar, där
klubben kan tänkas sig att anordna någon aktivitet om intresse finns.
11. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är tisdagen den 23 oktober.
12. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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