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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-06-17
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz,
Susanne Leijon & Lillemor Ekstedt, Nina Frisk

Frånvarande:

Mikael Niemi, Mikael Forsberg

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-05-02 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-05-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Protokoll från Regionsmöte 2019-05-09 gicks igenom.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Bra beläggning på kurser, stor efterfrågan
 Prova på och fortsättning rally kurs kommer
 Skvallerträningskurs och specialsök till hösten
 Utvärderings-blankett, Sussie presenterar blankett att använda vid
kurser. Godkänns av styrelsen och Sussie köper brevlåda till lapparna
och ev förslag
 Rikard Söderkvist sponsras med 5.000 Dkr till
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Vi måste boka in ett möte med kommittén införs höstens tävlingar.
c. Agility (Göran Påander):
 Elin Ahlström har Agility kurs igång
 Träningsgruppen rullar
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Lillemor bjuder in till ett möte nu inför tävlingen
 2 Domare och 2 skrivare är bokade till 13 juli
 Redan över 70 anmälda
 Köks-personal är väl den tyngsta posten att fylla, Lillemor frågar
Yvonne
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e. Specialsök (Nina Frisk):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Vill använda agility-planen eftersom den är mestadels inhägnad,
styrelsen ställer sig positiv till detta.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Trivselreglerna gicks igenom och Sussie skriver rent
 Göran har bett Skånska landskap om att skylta upp att vår infart är
klubbens, samt skyltning till toaletterna
 Nästa röjardag är 5:e oktober, Stig o Göran sammanställer vad som
behöver göras
 Containern är ny tömd
 De stora soptunnorna känns osmidiga till vardag, bättre ta undan de, ha
mindre behållare och ta fram de stora vid tillställningar. Göran
undersöker priser.
h. Material (Mikael Forsberg, inte närvarande):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Göran ser till att styrelseprotokollen (3 st) publiceras på hemsidan
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Sammankallande Gunilla Persson har aviserat att hon kommer avgå till
årsmötet.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 27:e juli har Cockerklubben utställning här.
 SKK hyr 3 rum 21-22 september, inventeringsprojekt brakycefala
raserna.
 Förfrågan inkommit från privat aktör som vill hålla träningshelg i
november i nosework. Styrelsen ställer sig negativ till detta och
beslutar avslag
 20-21:e juli hyr Patrik Olsson ena planen och stora salen
 Landskrona scoutkår får ha tillgång till stugan v 31 (sön-lör), främst
ström o vatten.
l. Läger (Stig Jönsson):
 Svagt intresse, lär troligen inte bli något.
 Till nästa medlemsmöte måste vi ta upp frågan inför nästa år.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Gunilla o Lillemor gör en lista på vad som ska finnas i förrådet för att
underlätta vecko-inventeringen
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7. Övriga frågor
a. Stena Fastigheter har kontaktat oss om vi vill ha uppvisning/sprida information
på deras boendekalas 31/8, Stena önskar en lydnadsuppvisning inkl
platsliggning samt erbjuda lydnadskurs vid annat tillfälle. De erbjuder 5.000kr
i ersättning för detta och detta ställer vi oss positivt.
b. Hela Landskrona 14-22 september är hög tid att ta ställning till. Styrelsen
beslutar att tacka nej till detta evenemang.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 19 augusti.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Nina Frisk

