Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-10-09
Närvarande:

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

Frånvarande:

Gunilla Gyllencreutz, Mikael Forsberg

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-09-11 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
 Resultat- och balansräkning till och med september gicks igenom.
 Resultatet ligger på +4 703 kr.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Göran Påander, Lillemor Ekstedt och Eva Paulin rapporterade från
Distriktsmötet den 12 september.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Erika Wilhelmsson och Amanda Hovenberg har också visat intresse för
att gå grundmodulen, vilket beviljades av styrelsen.
 Christina Radeby startar två valpkursen och en klickerkurs i oktober.
 Sandra Lidén startar en valpkurs i december.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi):
 Lägre- och högre klass söktävling 14 oktober.
 Dubblerad elitklass spår 10-11 november.
 Planerade tävlingar 2019:
- 6 juni Nationallydnaden
- 1 september Höstlydnaden
- 13 oktober
Appellklass spår och sök
- 9-10 november dubblerad Elitklass spår
 Klubbtävlingen den 4 oktober genomfördes med 13 deltagare.
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c. Agility (Göran Påander):
 Elin Ahlström har kallat till möte på torsdag 18 oktober.
 Elin Ahlström startar en agilitykurs nu i oktober.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Träningstävlingen blev inte genomförd i samband med klubbtävlingen
den 4 oktober. Möjligheten att genomföra träningstävling senare i år
ska diskuteras.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson):
 Gun-Britt Andersson avsäger sig ansvaret för Specialsöksgruppen.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Landskrona BK har beviljats aktivitetsbidrag av SBK Skåne på 5 000
kr för kurserna i Mondioring, som vi inte har hållit tidigare.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Utomhusmöblerna var för fuktiga för att kunna målas på röjardagen,
har satts undan för att torka över vintern. Bänkar reparerades och hinder
målades.
 Vi kommer att få överta stora begagnade grindar från Landskrona
kommun, som har grävts upp av Akea så att de ska kunna transporteras
till oss.
 Skylten med ”Landskrona BK” och loggan har satts upp.
 Styrelsen beslutade att låta åtgärda gräsytorna på mittenplanen med
nysådd nu i höst. Planen kommer därefter att behöva vara avstängd
under några veckors tid.
 Elledning som ska grävas ned i skogskanten mot agilityplan kommer
troligtvis inte att ske förrän till våren.
h. Material (Gun-Britt Andersson):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Ny kostnad för system för dokumenthantering à 99 euro om året.
Tidigare har denna kostnad kunnat delas mellan flera kunder, men då
Landskrona BK nu är den enda kunden som utnyttjar detta får klubben
ta hela kostnaden själv. Styrelsen ser för närvarande inget behov att
undersöka alternativa lösningar utan går med på att betala detta.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 28 oktober vill cockerklubben hyra lokalen längst in i klubbstugan för
trimdag respektive föreläsning.
 Heidi Billkvam håller utbildning på klubben 9-10 oktober.
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l. Läger (Stig Jönsson):
 Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
 Göran Påander har tagit fram ett förslag på att ta fram en logg över
användningen av pistolerna, eftersom styrelsen står som ytterst ansvarig för
dem. Styrelsen ställer sig bakom införande av denna. Loggen med
instruktioner kan lämpligen kombineras med någon person som ansvarar för
vapen och ammunition. Beslutades att lyfta detta på nästa medlemsmöte
 Reflexvästar med tryck med klubbens logga och texten ”Fråga mig” som ska
kunna användas av ansvariga för allmän träning etc. ska beställas.
Utformningen diskuterades, föreslogs en större logga där klubben framgår
istället för text Landskrona BK.
 Diskussion om förmåner för medlemmar. Biltvätt med hundtvätt i Landskrona.
 Nyöppnad hund- och kattshop i Löddeköpinge kan tänka sig att ge rabatt till
klubbmedlemmar.
 Möte med feedback på K9 Biathlon har hållits med diskussioner om vad som
kan förbättras till nästa till nästa tillfälle.
 Sussie Klausén, Lillemor Ekstedt och Göran Påander rapporterade från
deltagandet i mässan HELA Landskrona 23-29 september. Det var en trevlig
mässa som krävde en ganska liten insats från klubben, men frågan är om vi når
rätt målgrupp genom mässan.
 Prisförslag har inkommit för spegelvägg i form av högpolerad stålplåt med
limning. Tillkommer skivor att sätta upp den på och sätta för, samt arbetet med
att få upp det. Styrelsen ställer sig bakom detta förslag.
 Veterinär Erik Mörne kommer och pratar om egenvård för hundar som
inledning nästa medlemsmöte den 23 oktober.
 Förslag på mottagare av SBK:s Förtjänsttecken som uppfyller kriterierna kan
lämnas till Eva Paulin eller Arne Jonsson.
8. Nästa möte
Nästa möte är medlemsmöte den 23 oktober, nästa styrelsemöte är tisdagen den
13 november.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

