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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-05-02
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz,
Mikael Forsberg, , Nina Frisk

Frånvarande:

Mikael Niemi, Susanne Leijon & Lillemor Ekstedt

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-03-28 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-03-31 gicks igenom. Elen är dags att binda
upp igen och Mikael Forsberg gör en priskoll.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktetsmöte den 22 maj. Lillemor Ekstedt, Gunilla Gyllencreutz och Göran
Påander anmäler sig.
 Regionmöte 9 maj, Lillemor Ekstedt och Göran Påander deltar.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt, ej närvarande):
 Bra beläggning på kurser
 Utvärderings-blankett, Sussie färdigställer blankett att använda vid
kurser.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
c. Agility (Göran Påander):
 Elin Ahlström startar Agility fortsättningskurs.
 14:e maj kallat till agilitymöte
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Inför tävlingen 13 juli är det kallat till möte 5:e maj
e. Specialsök (Nina Frisk):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon, ej närvarande):
 Figurant 2 väntar godkännande från den Belgiska KK
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g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Trivselreglerna, Göran Påander ser över de befintliga.
 Röjardagen 14:e april blev en hel del gjort
 Avloppet – Anslutningsavgiften är på 90.000kr och Kävlinge Kommun
vill skriva avtal med markägaren/förvaltaren Skånska Landskap, vilket
innebär att Skånska Landskap borde stå för den och vårt arrende
förmodligen höjs.
 Sysav kräver att vi har sophantering, Vi behöver alltså lösa en tunnplats med plattor och ett litet staket för att skydda mot att de välter.
Sysav kräver då 2 nycklar till bommen. De nycklarna får inte gå till
något annat än bommen.
h. Material (Mikael Forsberg):
 Reflexvästar är beställda.
 Den gamle traktorn blev såld för 12.500kr
 Vi behöver ha en ”organisera/inventera” material-dag.
i.

IT (Göran Påander):
 Medlemsutskick, vi gick igenom Sussies utkast, hon renskriver och
lägger ut det på vår sida.
 SBK har centralt skapat digitalt medlemsformulär, måste få in detta på
vår hemsida.

j.

Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.

k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutzej):
 SKK vill hyra 3 rum 21-22 september, inventeringsprojekt brakycefala
raserna.
 17-19:e maj har friluftsfrämjandet läger vid sjön o hämtar vatten vid
oss.
 Förfrågan inkommit från Landskrona Scoutkår, de vill hyra v 31, hela
huset och planerna. Detta får utvecklas vidare innan vi kan godkänna
det.
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. Medlemsmöte är satt till 28:e maj. Vi behöver något intressant som lockar
folk, alla tänker efter på förslag.
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b. Stena Fastigheter har kontaktat oss om vi vill ha uppvisning/sprida information
på deras boendekalas 31/8, vi kollar med några olika träningsgrupper och
Mikael Forsberg återkopplar till Stena.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 17 juni.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Gunilla Gyllencreutz

