Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2018-11-13
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Eva Paulin, Sussie Klausen,
Gunilla Gyllencreutz, Gun-Britt Andersson
samt Jonas Stål (t o m punkt 4)

Frånvarande:

Mikael Niemi, Lillemor Ekstedt, Mikael Forsberg

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-10-09 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Förslag om återupptagande av tjänstehundsverksamhet på klubben
Jonas Stål som är engagerad inom tjänstehunds- och patrullhundsverksamhet för
SBK centralt presenterade sig och frågade om det finns intresse för att ta upp
den verksamheten på klubben. Det handlar om både träning för tävling i bruks
patrull och rekrytering av tjänstehundsekipage till hemvärnet. Till exempel kan
man komma igång genom att hålla enskilda riktade, öppna träningstillfällen på
klubben, vilket styrelsen ställer sig positiv till. Förslag på ett första tillfälle är
söndagen den 2 december kl 15-18.
5. Ekonomi
Ingen rapport.
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Lillemor Ekstedt har deltagit i HUG-möte i distriktet där man bland annat
pratade om hjärt- och lungräddning på klubbarna.
7. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt, ej närvarande):
 Christina Radeby startar fortsättningskurs i början av december.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Föreslogs att tävlingsgruppen samlar till möte för auktoriserade
tävlingsfunktionärer och andra som är involverade i klubbens
tävlingsverksamheter för att planera kommande tävlingar och diskutera
funktionärsbehov.
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c. Agility (Göran Påander):
 Elin Ahlström håller i två agilitykurs nu.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Det finns intresse för att genomföra tävlingar i rallylydnad, både
inofficell och officiell under nästa år. Anmälan av officiell tävling
under andra halvåret 2019 ska ske senast den 15 mars.
 Styrelsen ser gärna att några personer på klubben utbildar sig till
skrivare.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson):
 Det finns intresse för att genomföra inofficiell tävling i specialsök
under våren.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz):
 Ingen rapport.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Vi måste vara rädda om vårt material, t ex inte låta plankorna till
hindren ligga på marken så att de ruttnar.
 Göran Påander och Sussie Klausen uppdrogs att se över städlistan
utifrån nyckellistan och medlemsregistret.
 Vi kan säga upp vårt fasta telefoniabonnemang utan att
nätverksuppkopplingen påverkas. Det är också möjligt att behålla
telefonnumret kopplat till ett mobilt abonnemang för en lägre kostnad,
men styrelsen beslutade att det inte är aktuellt.
h. Material (Gun-Britt Andersson):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Inget att rapportera
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
l. Läger (Stig Jönsson):
 Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Diskussion om de vita låsbara skåpen i korridoren. Beslutades att de
ska öppnas och tömmas efter varning på facebook. Några skåp kan
eventuellt behållas efter byte av låskolv.
 För alla frågor som rör nycklar ska nyckelansvarig Sussie Klausen
kontaktas. Information kommer att sättas upp på anslagstavlan.
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8. Övriga frågor
 Förberedelser med årsmöteshandlingar. Förfrågan om texter till
verksamhetsberättelsen 2018 samt budget till 2019 ska mailas ut till berörda
kontaktpersoner av Göran Påander och skickas in senast den 15 december.
 15 reflexvästar med tryck ska beställas i två olika storlekar.
 Nya skyltar med klubbens nya logga ska beställas för att ersätta de gamla
inomhus och utomhus men hållbart tryck.
 Loggen över användningen av pistolerna har ändrats enligt vad som framkom
på medlemsmötet.
 Normalstadgar för Landskrona BK har antagits av SBK:s förbundsstyrelse med
följande klubbspecifika detaljer: ”Styrelsen består av: Ordförande, Vice
ordförande, Sekreterare, Kassör, 3 ledamot, 3 suppleanter”, enligt vad som
enhälligt beslutades på ordinarie årsmöte för Landskrona BK 2018-02-17.
Bekräftelsebrevet från SBK ska biläggas detta protokoll och läggas ut på
hemsidan, sekreteraren ska meddela valberedningen.
 Prisförslag för spegelvägg har inkommit, ska diskuteras vidare.
 Fråga om sponsorerna som ligger på hemsidan.
9. Nästa möte
Nästa möte är budgetmöte den 15 januari, därefter styrelsemöte den 29 januari.
10. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

