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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-03-28
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Sussie Klausen, Lillemor Ekstedt,
Mikael Forsberg, Susanne Leijon, Nina Frisk

Frånvarande:

Mikael Niemi & Gunilla Gyllencreutz

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-02-27 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-02-28 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktets årsmöte hölls den 20 mars. Lillemor Ekstedt representerade
Landskrona. Distriktet kommer erbjuda HLR-utbildning till lokalklubbarna
under året.
 Lillemor var även på HUG-möte 27:e mars. Välbesökt denna gång. Gick
igenom den nya instruktörs-utbildningen. Distriktet söker personer lämpliga
till att utbilda sig till Lärare i hundtjänst.
 Inbjudan till Ny utbildning för tävlingssekreterare
 Remiss Regelverk Lydnad – Göran delar vidare till berörda
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Gott om kurser igång
 En del vuxna hundar som eftersöker Grundkurs
 Utvärderingsblankett, Lillemor Ekstedt lämnade ett förslag som vi
jobbar vidare på.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Tävlingsmöte kallat till 3:e april.
c. Agility (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 officiell rallylydnadstävling ansökt till den 13 juli – dubblerad, nybörjar
och fortsättningsklass
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e. Specialsök (Nina Frisk):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Mondioring-tävlingen är nu ansökt att vara 28-30:e juni. En domare
och båda figuranterna är nu klara. Marcus Mellgren ställer upp som
fotograf i år igen.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Trivselreglerna bör ses över, Göran Påander ser över den befintliga.
 Röjardagar bestämda till 13:e april & 5:e oktober.
 Avloppet – Skånska Landskap är positiva till att vi ansluter till det
kommunala. Vi får själv stå för att gräva ner ett nytt avloppsrör från
befintligt rör till LPS´en och betala anslutningsavgiften. Styrelsen
beslutar att vi går vidare med detta.
h. Material (Mikael Forsberg):
 Göran visar reflexvästar och styrelsen beslutar att beställa 25 st.
 Ny Agilitytunnel behövs 3100kr, styrelsen beslutar att Gunilla Persson
får beställa en.
 Speglar, styrelsen beslutar att köpa in nya för 11.000kr
i.

IT (Göran Påander):
 Medlemsutskick, Sussie gör ett utkast.
 SBK har centralt skapat digitalt medlemsformulär.

j.

Mark (Gunilla Gyllencreutz, ej närvarande):
 Inget att rapportera.

k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutzej närvarnade):
 Inget att rapportera
l.

Läger (Stig Jönsson):
 Inget att rapportera

m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg):
 Inget att rapportera
7. Övriga frågor
a. Telefonlistan uppdaterar Sussie Klausen.
b. Vårfest blir det den 18:e maj. Festkommitté: Göran Påander, Sussie Klausen,
Susanne Leijon, Nina Frisk & Mikael Forsberg. Träffas onsdag 10/4 18:00
c. Swish kostnader, Mikael Forsberg kollar med Swedbank om det går att
förhandla.
d. Ny traktor är införhandlad och på plats för 35.000kr. Den gamle traktorn skall
säljas.
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e. Medlemsmöte är satt till 28:e maj. Vi behöver något intressant som lockar folk,
alla tänker efter på förslag.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 9 maj.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

