Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2018-10-23
Närvarande: 26 medlemmar, varav från styrelsen Göran Påander, Stig Jönsson,
Eva Paulin, Gunilla Gyllencreutz, Gun-Britt Andersson
Frånvarande från styrelsen: Mikael Niemi, Lillemor Ekstedt, Sussie Klausen,
Mikael Forsberg
Innan mötet höll veterinär Erik Mörne föredrag om ”Akutvård på egen hand för
Din hund”.

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 Bengt Ask.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2018-05-22 gicks igenom och
godkändes.
5. Ekonomi
 Vi har en årlig avgift för fast telefoni på ca 3 000 kr. Enligt medlemsmötet
verkar det inte finnas behov att behålla detta abonnemang.
 En utgift som inte var budgeterad för i år är nysådd av gräs, för att försöka
återställa gräsmattan efter sommarens torka. Mittenplanen får därmed inte
beträdas mer i höst, skylt behöver sättas upp. Gräsytorna behöver även
underhållas med regelbunden gödning. Diskussion om möjligheter till
bevattning kommande år.
 Resultatet per den 30 september är +4 703 kr.
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Landskrona BK har beviljats bidrag för distriktsaktivitet på 5 000 kr för ny
typ av kurs på klubben i form av Mondioring-kurser.
 Synpunkter till kommande regelrevideringar för bruks- och lydnadstävlingar
efterfrågas.
 Redogörelse för SBK:s mål som fastställdes på kongressen 26-27 maj.
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7. Rapport från grupper
a. Utbildning
 Tävlingslydnadskurs med Anna Lewitas skjuts fram till våren.
 Information om pilotprojekt friskvård ”Sund med hund”.
b. Tävling bruks och lydnad
 Funktionärer efterlyses till dubblerad elitklass spår 10-11 november,
kontakta Stig Jönsson eller Rickard Söderkvist. Tävlingsmöte hålls
imorgon onsdag 24 oktober kl 19.
c. Agility
 Agilitygruppen har hållit möte.
 Nybörjarkurs, fortsättningskurs och träningsgrupp är igång.
 Tankar på att anordna en klubbtävling till våren.
d. Rallylydnad
 Träningsgrupp igång på måndagar med rullande schema för att bygga
banor.
 Förslag på att anordna träningstävling i rallylydnad och så småningom
även officiell tävling.
e. Specialsök
 Fyra ekipage från Landskrona BK deltog på tävling på Helsingborgs
BK.
 Tankar på att anordna en inofficiell tävling eller klubbtävling till våren.
f. Mondioring.
 Inget rapport.
g. Klubbstugan
 Wifi på klubben har förbättrats. Nu finns även möjlighet att dra ut sladd
för att få wifi utomhus i samband med tävlingar etc.
 Kommunen har skänkt två tvåmetersgrindar som ska komma på plats
under hösten.
 För en billig och flexibel lösning ska vi prova att sätta upp fårstängsel
vid agilityplan,.
 Förfrågan om att åtgärda staketet i den lilla inhägnaden så att den kan
användas vid t ex träning på valpkurser.
 Möjlighet att sätta upp ny spegelvägg håller på att undersökas.
h. Material
 Internationella apporter till lydnadstävlingar ska inköpas.
i. IT


Ingen rapport.

j. Mark
 Ingen rapport.
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k. Uthyrning
 28 oktober cockerklubben.
 7 november distriktsstyrelsen.
l. Nyckelansvarig
 Förfrågan om nycklar till de vita skåpen i korridoren.
 Diskussion om lösningar för nyckelhantering på klubben på sikt.
8. Övriga frågor
 Förslag på att införskaffa reflexvästar med klubbens logga och texten
”Fråga mig!” beviljades av medlemsmötet.
 Behov av ny ansvarig för signalvapen och ammunition efterlyses, som kan
se över materialet ca en gång i månaden samt följa upp hur det fungerar.
Ansvarig kunde ej utses på medlemsmötet, frågan bordlades till kommande
möte. SBK har en generell licens för signalvapen, styrelsen är ytterst
ansvarig.
 Förslag på att införa logg för att kunna hålla koll på vem som använder
vapnen, uppföljning på hur de fungerar och förbrukning beviljades av
medlemsmötet.
 Information om särskild hundtvättanordning på biltvätten ”Go Biltvätt” i
Landskrona. Kostar normalt 100 kr, men ägaren Göran Olsson vill erbjuda
ett antal medlemmar att tvätta sin hund gratis på överenskommen tid då
han är närvarande. Tider ska lägga upp på klubbens facebooksida där man
kan fylla i om man är intresserad.
 Information om avföringsprover för hund för analys till avhandling.
9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är årsmötet lördagen den 16 februari kl 13.
10. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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