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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-02-27
Närvarande:

Göran Påander, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz, Lillemor
Ekstedt, Mikael Forsberg, Susanne Leijon.

Frånvarande:

Mikael Niemi, Stig Jönsson, Nina Frisk

Inbjudna/närvarande vid punkt 6f mondioring: Elin Björn och Per-Åke

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från konstituerande styrelsemöte 2019-02-17 gicks igenom och
godkändes av styrelsen med en korrigering angående köksansvarig till Mikael
Forsberg.
4. Ekonomi
Inget att redovisa.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktets årsmöte kommer att hållas den 20 mars, med anmälan senast den 13
mars. Lillemor Ekstedt och Sussie Klausen åker dit o representerar
Landskrona, anmäler sig själv.
 Inkommit en påminnelse om att uppdatera distriktets hemsida, vilket är gjort.
 Inkommit en påminnelse om att uppdatera ”medlem-on-line”, vilket Gunilla
Gyllencreuz gör.
 Inbjudan D-HUG 27:e mars. Lillemor Ekstedt närvarar.
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6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Christina Radeby startade en valpkurs 26/2
 Deltagarlistor på respektive kurser behöver styras upp, Lillemor
Ekstedt informerar instruktörerna.
 Utvärderingsblanketter, Lillemor Ekstedt ser om hon kan hitta någon
mall
 Elin Ahlström startar agilitykurs 10/3
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Måste se till att få till ett tävlingsmöte, Mikael Niemi återkommer om
datum för detta.
c. Agility (Göran Påander):
 Två tunnlar har gått sönder.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Kommer att arrangera officiell rallylydnadstävling den 13 juli –
dubblerad. Gunilla Gyllencreutz anmäler på SBK Tävling senast 15:e
mars. Datum för träningstävlingen beslutar vi längre fram.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Specialsöksgruppen har möte 28/2.
 Kommer att arrangera inofficiell specialsökstävling 16:e juni.
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Mondioring-tävlingen är nu bestämd till att vara 29-30:e juni. En
domare och en figurant är klar, saknas en figurant. Ansökningstiden till
att söka är senast 3 mån innan och görs så fort den sista figuranten är
klar.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Trivselreglerna bör ses över, Göran Påander scannar den befintliga till
nästa möte.
 Röjardagar bestämda till 13:e april & 5:e oktober
 Avloppet - tekniska verket från Kävlinge Kommun har varit ute o
besiktat. Finns ingen pump i LPS´en, ström är draget mellan huset och
LPS´en. Kommunens elektriker kommer att stå för inkopplingen. Det
som behövs är att gräva ner ett nytt avloppsrör från befintligt rör till
LPS´en.
h. Material (Mikael Forsberg):
 Inget att rapportera.
i.

IT (Göran Påander):
 Inget att rapportera.

j.

Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
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k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera
l.

Läger (Stig Jönsson, ej närvarande):
 Pågår en diskussion med Borås.

m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg):
 Ansvarig för kök utsågs Lena Persson på konstituerande möte, vilket
visade sig vara ett missförstånd och Mikael Forsberg utsågs som ny
köksansvarig.
 Swish kostar och äter upp en stor del av förtjänsten på fiket. Mikael
Forsberg pratar med Swedbank om swish-avgifterna. Vi måste se över
vår prislista och ha två prislistor, en för vardag och en för
tävlingsdagar. Mikael Forsberg tar fram 2 förslag. Sussie Klausen
kollar hundgodis till att ha i fiket, korvslantar, leversnittar mm.
7. Övriga frågor
a. Telefonlistan uppdaterar Sussie Klausen.
b. Listan för vem som ska hålla i allmän träning behöver uppdateras, Stig Jönsson
har lämnat en handskriven till Sussie Klausen, vilket hon för över till mallen.
c. Sandra Lidén vill gå kurs, friskvårdshelg med Hundhörnan för sin ”instruktörspeng” kursen kostar 1600kr. Detta är okej enligt styrelsen om bara pengen
räcker till, Lillemor undersöker.
d. Traktor börjar närma sig bäst-före-datum och Lennart får fria händer att leta
efter ny.
e. Vårfest blir det den18:e maj. Festkommitté: Göran Påander, Sussie Klausen,
Susanne Leijon & Mikael Forsberg.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 28 mars.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

--------------------------------------Vid protokollet: Sussie Klausen

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

