Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-09-11
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Eva Paulin, Sussie Klausen,
Gunilla Gyllencreutz

Frånvarande:

Mikael Niemi, Lillemor Ekstedt, Gun-Britt Andersson, Mikael
Forsberg

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-06-19 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
 Resultat- och balansräkning till och med augusti gicks igenom.
 Resultatet ligger på +2 888 kr.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktsmöte imorgon den 12 september. Göran Påander, Gunilla
Gyllencreutz och Lillemor Ekstedt representerar klubben, Eva Paulin åker
för distriktet.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt, ej närvarande):
 Christina Radeby har startat en kurs i Startklass/Lydnaden i appellklass
samt valpkurs. Två nya valpkurser och en fortsättningskurs är på gång.
 Sandra Lidén har startat en Allmänlydnadskurs/Fortsättningskurs.
 Det är stor efterfrågan på kurser i både Allmänlydnad och Startklass, det
finns folk på kö. Valpkurserna blir fulltecknade innan de hinner
annonseras.
 Nybörjarkursen i Agility har fått ställas in på grund av flera återbud.
 Sofie Nordström och Elin Ahlström har visat intresse för att gå
grundmodulen, vilket beviljades av styrelsen.
 Klubben skulle behöva fler instruktörer. Styrelsen ställer sig till positiv
till att anlita ytterligare en avtalsinstruktör som komplement, om det
finns möjligheter och intresse för det.
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Idéer om ett bättre system för kursanmälningar, genom att de som är
intresserade av att gå kurs får fylla i ett formulär på hemsidan.
Utbildningsansvarig Lillemor Ekstedt planerar att kalla till ett möte
med instruktörerna vid klubben.
Styrelsen fastställde att den som är ideell instruktör på klubben kan
köpa hundrelaterade produkter eller aktiviteter för ett värde av 100 kr
per kursdeltagare mot inlämnande av kvitto inom ett år från kursstart.

b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Tävlingsmöte för lägre- och högre klass söktävlingen 14 oktober
planeras till den 25 september kl 19.
 Klubbtävlingen den 30 augusti fick ställas in eftersom det inte var
någon träningsgrupp som höll i den.
 Nästa klubbtävling planeras till den 4 oktober, då det eventuellt även
blir rallylydnad.
c. Agility (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Träningstävling ska om möjligt genomföras samtidigt som
klubbtävlingen den 4 oktober.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Röjardag planeras till den 6 oktober. Bland annat ska utomhusmöblerna
ses över.
 Staketbygget fortskrider. Göran Påander har varit i kontakt med
Landskrona kommun om möjligheten att få överta begagnade grindar.
 Skylt med ”Landskrona BK” och loggan har ordnats och ska sättas upp.
 Diskuterades om gräsytorna på mittenplanen ska åtgärdas med nysådd
nu i höst. I så fall behöver planen vara avstängd under några veckors
tid, vilket bedöms vara ok om det är möjligt att genomföra nu. Göran
Påander ska höra vidare med Lennart Andersson.
 Elledning ska grävas ned i skogskanten mot agilityplan, tidpunkt ej
fastställd.
h. Material (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
 Elharen till MH har sålts till Helsingborgs BK.
 Inventering av annat material för MH ska göras och eventuellt avyttras.
i. IT (Göran Påander):
 20 m nätverkssladd har införskaffats om det behöver användas
utomhus.
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Den nya nätverksuppkopplingen verkar vara stabil.
Problem med skrivaren ska undersökas.
Text om GDPR har lagts ut på hemsidan.
Personuppgiftsbiträdesavtal har tecknats med Christina Radeby och
distriktet samt inskickat till Studiefrämjandet, som dock vill hantera
detta elektroniskt istället.

j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 7 och 28 oktober vill cockerklubben hyra lokalen längst in i
klubbstugan för trimdag respektive föreläsning.
 23 september uppföljningsmöte K9 Biathlon.
l. Läger (Stig Jönsson):
 Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Nyckel till ammunitionsförrådet är återlämnad, fler kopior ska ordnas.
7. Övriga frågor
 Friluftsfrämjandet planerar att hålla läger igen, preliminärt den 17-19 maj,
vilket godkänts av Skånska Landskap. Styrelsen anser att det är ok för
klubbens del, så länge de håller rent och inte förorenar i naturen.
 En pistol har servats och ska fungera nu. De två andra pistolerna är inlämnade
för service.
 Förslag på att ta fram en logg över vem som använder pistolerna och hur
många skott som används vid varje tillfälle, vilket bifölls av styrelsen. Göran
Påander ska ta fram ett förslag på hur det kan se ut.
 Diskussion om tydligare anvisningar för vad som gäller för skotträning. Någon
typ av informationsskylt ska införskaffas, som ska sättas upp när skotträning
pågår.
 Reflexvästar med klubbens logga och texten ”Fråga mig” ska beställas, som
ska kunna användas av ansvariga för allmän träning etc.
 K9 Biathlon planeras att hållas vid Saxtorpsjöarna nästa år igen, den 7
september. Styrelsen ställer sig bakom ett fortsatt samarbete.
 Möte imorgon den 12 september inför klubbens deltagande i HELA
Landskrona 23-29 september.
 Förfrågan om sätta upp ytterligare spegelvägg vid det andra planket, vilket
bifölls av styrelsen.
 Fråga om vi ska ta fram nytt klubbmärke ska lyftas på nästa medlemsmöte den
23 oktober.
8. Nästa möte
Nästa möte styrelsemöte är tisdagen den 9 oktober.
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9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

