Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-06-19
Närvarande:

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

Frånvarande:

Mikael Niemi

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-05-07 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
 Resultat- och balansräkning till och med maj gicks igenom. Elkostnaderna
ligger onormalt högt, vilket kan bero på att AC:n går igång på automatik och
kyler till 17 grader. Instruktion om hur den fungerar ska tas fram.
 Resultatet ligger på +19 187 kr.
 Göran Påander ska undersöka om vi ska byta till en billigare elleverantör till
nästa avtalsperiod.
 Göran Påander redogjorde för gjorda utlägg för olika aktiviteter på klubben
samt inköp av pålar och nät till stängsel.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund.
 Eva Paulin rapporterade från SBK-kongressen samt från distriktet, som
bland annat informerade om GDPR.
 Eva Paulin ska lämna in ansökan om distriktsaktivitet avseende Mondioringkurserna som har varit, då det nu också varit flera kurstillfällen.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Diskussioner om kursdeltagande utan att vara medlem i
lokalklubben. Styrelsen beslutade att vid speciella kurser som inte
ingår i vårt ordinarie kursutbud, ska kursavgiften för kursdeltagare
som är medlemmar i SBK men inte i Landskrona BK ska vara 200 kr
högre.
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Christina Radeby har startat flera kurser och planerar kursutbudet för
hösten.
Efterfrågan på spårkurser, Gun-Britt Andersson ska undersöka om det
finns någon som kan tänka sig att vara instruktör.
Elin Ahlström har visat intresse för att gå grundmodul

b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Eva Paulin rapporterade om nationallydnaden. Tävlingsgruppen
behöver ha tydligare ansvarsfördelning och bättre framförhållning
framöver. Nästa tävling är höstlydnaden den 1 september.
c. Agility (Göran Påander):
 Gunilla Persson ska delta i SM i agility i Sundsvall den 29 juni-1 juli.
Styrelsen beslutade att sponsra deltagandet med 1 000 kr.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Träningstävling planeras samtidigt som träningstävlingen i agility den
25 augusti.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson):
 Inget att rapportera.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz):
 Arbetet inför Mondioringtävlingen 28 juni-1 juli pågår för fullt. Det
behövs fortfarande fler funktionärer till grillning och annat!
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Diskmaskinen fungerar inte.
 Lillemor Ekstedt ska ta med vattenspridare till klubben.
 200 m staket har köpts in och ska sättas upp.
 Nästa röjardag planeras till den 6 oktober.
h. Material (Gun-Britt Andersson):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Text om GDPR ska läggas ut på hemsidan.
 Personuppgiftsbiträdesavtal ska skrivas och skickas in till distriktet
samt Studiefrämjandet.
 Påminnelse om att skicka bilder på styrelsemedlemmarna till Göran
Påander, gärna tillsammans med hund, som ska användas till hemsida
och klubbstugan senast den 26 juni.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Uppdaterat schema för markfördelningen har inkommit.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 29 juli cocker-utställning.
 22 september Kennel Tarriq.
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l. Läger (Stig Jönsson):
 Det är hittills inga anmälda till läger i Borås.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Genomgång av innehavare av förrådsnycklar (”hoddan”).
7. Övriga frågor
 Sista tillfället för skott och allmän träning imorgon onsdag 20 juni, vilket ska
skrivas på facebook. Därefter uppehåll till den 15 augusti, då vi ska se till att
informera och se till att de som är uppskrivna som ansvariga håller i det.
 Sussi Klausen och Mikael Forsberg håller i planeringen av deltagandet i mässa
och/eller aktivitet i samband med HELA Landskrona 23-29 september,
mångfaldsvecka där klubben kan visa upp sin verksamhet.
 Planering pågår för inför K9 Biathlon 8 september vid Saxtorpsjöarna, där
Landskrona BK kommer att medverka. 200 deltagare med hund kommer att tas
emot. Veterinär och massör kommer att vidtalas. Intäkter från lotteri kan gå till
välgörande ändamål, t ex hundstallet i Staffanstorp.
 Landskrona BK kommer att få hjälp med pressmeddelande inför Mondioringtävlingen genom Landkronahem AB.
 Det står fel adress på klubbens kuvert, som användes till medlemsutskicket av
verksamhetsplanen.
 Korta rapporter från Nationallydnaden, vårfesten, 100-årsjubiléet och
Jyckebuset, som alla var lyckade och trevliga tillställningar på klubben.
8. Nästa möte
Nästa möte styrelsemöte den 11 september.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

