Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2019-05-28
Närvarande: 13 medlemmar, varav från styrelsen Göran Påander, Sussie Klausen,
Stig Jönsson, Susann Leijon, Lillemor Ekstedt,
Frånvarande från styrelsen: Gunilla Gyllencreuz, Mikael Niemi, Mikael Forsberg,
Nina Frisk

1. Mötets öppnande
Ordförande Göran Påander hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare utsågs Elin Ahlström och Gun-Britt Andersson.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2018-10-23 gicks igenom och
godkändes.
5. Ekonomi
 Balans och Resultatrapport per 19-04-30 gicks igenom och godkändes.
 Resultatet per den 30 april är +44 303 kr.
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
Inget att rapportera.
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7. Rapport från grupper
a. Utbildning
 Erica Wilhelmsson och Elin Ahlström har påbörjat
instruktörsutbildning, färdiga i september.
 Rickard Söderkvist kommer gå en IGP-utbildning i Danmark v.35.
b. Tävling bruks och lydnad
 Tävlingen nationallydnaden är alla funktionärer tillsatta.
c. Agility
 Agilitygruppen har hållt möte.
 Nybörjarkurs, fortsättningskurs och träningsgrupp är igång.
 Tankar på att anordna en klubbtävling till hösten
 Nutrolin-hallen har visat intresse för att hyra vår anläggning.
d. Rallylydnad
 Rallylydnad officiell tävling den 13:e juli
 Domare är klara och en skrivare, klar.
 Träningsgrupp igång på måndagar.
e. Specialsök
 Tävling 16:e juni och alla platser är redan upptagna

f. Mondioring.
 Domare och figuranter är klara och hotell är bokat.
 Temat blir ”Outdoor”.
g. Klubbstugan
 Trekammarbrunnen måste ”tas bort” och att vi kopplar in oss på det
kommunala, frågan just nu är vem som ska betala in den inkopplingen
 OneNordic har varit här och grävt ner luftkabeln. Finns en stolpe kvar
som då är Eons och de kommer förmodligen vilja ta ner den en dag.
 Kommunen tvingar oss att ha soptunnor
 Göran lyfter frågan om medlemmarna anser ett larm är befogat.
 Målningshjälp efterlyses. Utemöblerna behöver fräschas upp och gärna
innan nationallydnaden.
h. Material
 Stegarna är i behov av uppfräschning.
 Söklegorna är i behov av en uppdatering, nya pallkragar och lock.
 Behövs nya apporter till de lägre klasserna
i.

IT/PR
 Ingen rapport.

j.

Mark
 3:e juni öppnar markbokningen inför tredje kvartalet.
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k. Uthyrning
 Inget att rapportera.
l.

Läger
 Svagt intresse.

m. Nyckelansvarig
 Inget att rapportera.
8. Övriga frågor
 Reflexvästar med klubbens logga och texten ”Fråga mig!” är nu inköpta.
 K9 Biathlon 7 september, containern får inte stå på någon av
appellplanerna i år och vi som medarrangör måste ha mer inflytande.
 Uppvisning Stena Fastigheter, Svenska Hus och Landskrona Hem har en
trivseldag 31:e augusti och efterlyser lite lydnadsekipage.
 Har varit ett inbrottsförsök i en bil på parkeringen. Behövs bättre skyltning
 På söndag 2/6 blir det en träningstävling klass 3 kl 10
9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är medlemsmötet tisdagen den 22 oktober kl 19:00.
10. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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