Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-01-30
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Eva Paulin, Sussie Klausen,
Gunilla Gyllencreutz, Lillemor Ekstedt, Mikael Forsberg

Frånvarande:

Mikael Niemi, Gun-Britt Andersson

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2018-11-13 gicks igenom och
godkändes av styrelsen.
4. Ekonomi
Genomgång av bokslut 2018 och budget 2019.
5. Verksamhetsberättelsen 2018 samt Verksamhetsplan 2019
 Genomgång av lokalklubbens verksamhetsstatistik för 2018, som inskickats
till SBK. Sammanställningen bifogas detta protokoll.
 Genomgång och justering av verksamhetsberättelsen 2018, som kommer att
skickas ut av Eva Paulin till styrelsen för slutliga synpunkter som kan
inkomma senast till helgen. Göran Påander kommer att skicka ut utkast till
verksamhetsplanen.
6. Planering inför årsmötet
 Gunilla Gyllencreutz ordnar med smörgåstårtor och inköp till köket.
 Göran Påander ser till att dokument och agenda läggs upp på hemsidan,
samt tar med utskrifter till mötet.
 Stig Jönsson har kontakt med Catharina Olsson angående priser som ska
delas ut efter årsmötet.
 Göran Påander ordnar med blommor och annat till avtackningar.
7. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktets årsmöte kommer att hållas den 20 mars, med anmälan senast den
13 mars.
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8. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Inbjudan från distriktet om utbildningshelg 23-24 februari i
Helsingborg för att kunna anordna inofficiella tävlingar i specialsök.
Gun-Britt Andersson och Lena Persson har anmälts för klubbens
räkning.
 Om det blir en ny instruktörsutbildning till våren godkänner styrelsen
att låta Elin Ahlström, Erika Wilhelmsson och Sofie Nordström anmäla
sig till denna.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Ärende om tävlande som lämnat återbud på grund av skadad hund som
inte fått ersättning eller återkoppling inom rimlig tid. Det måste
tydliggöras vilket ansvar som ligger i olika roller och på vilka personer.
c. Agility (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Förslag på att anordna officiell tävling i rallylydnad i juli, eftersom det
inte anordnas några rallylydnadstävlingar i Skåne då. Datum måste
fastställas och anmälas senast den 15 mars för tävlingar som ska
anordnas andra halvåret 2019.
e. Specialsök (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
f. Mondioring (Gunilla Gyllencreutz):
 Möte om mondioring kommer att hållas 6 februari kl 18.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Utomhusbelysningen vid parkeringen fungerar för närvarande inte.
h. Material (Gun-Britt Andersson, ej närvarande):
 Nya apportbockar till lydnadstävlingar kommer att införskaffas, finns i
olika färger. Även 5 sifferblock ska beställas samtidigt.
i. IT (Göran Påander):
 Hemsidan behöver ses över, bland annat när det gäller kursanmälningar
och information om träningsgrupper.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Nytt bokningssystem har införts 2019 som innebär att man bokar upp
mark för en period om tre månader i taget.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 21 februari Agria.
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l. Läger (Stig Jönsson):
 Möjligheten att anordna läger i samarbete med Borås BK i år ska
undersökas.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Sussie Klausen har gått igenom nyckellistan och till stora delar
uppdaterat den med aktuella uppgifter. Hon har dock inte lyckats få
kontakt med alla.
 Sussie Klausen kommer att uppdatera städlistan med dem som har
nyckel.
9. Övriga frågor
 Listan för vem som ska hålla i allmän träning behöver uppdateras, Stig Jönsson
ska ta hand om detta.
10. Nästa möte
Nästa möte är årsmötet samt det konstituerande styrelsemötet den 16 februari.
11. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

