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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-08-19
Närvarande:

Göran Påander, Stig Jönsson, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz,
& Lillemor Ekstedt

Frånvarande:

Mikael Niemi, Mikael Forsberg, Susanne Leijon, Nina Frisk

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-06-17 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-07-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Kallelse till Distriktsmöte 2019-09-18 på P7 Revingehed.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Bra beläggning på kurser, fortsatt stor efterfrågan
 Jonas har 2 tävlingskurser igång
 Per-Åke har agility, tävling på gång
 Fler på gång, både Rally och specialsök
 Gunilla Persson ska ha work-shop agility, running contact.
 Kommit förfrågningar på vad medhjälpare ska betala för att gå kurs
själv. Samma pris på Christina-kurser som styrelsen, och 30 % på
kurser för våra egna instruktörer. Måste hjälpa till på en kurs under
året, för att få reducering för en kurs under samma år.
 Lillemor tar fram prisförslag till nästa möte på enhetliga priser för våra
kurser.
 Förfrågningar har kommit på grundkurs för unghund, Sandra var
positiv till det.
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Tävlingsmöte hölls 13:e augusti. Dennis blir tävlingsledare till
lydnaden 1:e september. Alla funktionärer klara utom tävlingsledare till
startklassen.
 Behövs ett möte omgående inför höstens övriga tävlingar.
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c. Agility (Göran Påander):
 Hade klubbtävling ihop med Eslövs BK 13/8 här och kommer ha på
Eslövs BK 22/9. Lyckat samarbete.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Träningsgruppen är flitiga på måndagar, dock något decimerat antal.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Träningsgruppen är igång.
f. Mondioring (Susanne Leijon, ej närvarande):
 Per-Åke Svensson deltar med Elin Björns hund Neppi på SM
 Susanne Leijon & Elin Björn deltar på VM i Polen
 Elin ansöker om resebidrag till SM i Katrineholm. 1000 kr beslutades
av styrelsen, utbetalas efter tävling
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Skånska Landskap har bollen om skyltningen.
 Nästa röjardag är 5:e oktober, Stig o Göran sammanställer vad som
behöver göras
h. Material (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Göran ser till att styrelseprotokollen (4 st) publiceras på hemsidan
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 23 augusti vill Jonas Stål hyra plan och klubbstuga och ber om
hyresreducering, men det finns styrelsebeslut på fasta priser som gäller
för alla.
 14:e september Susanne Hall, kennelträff
 SKK hyr 3 rum 21-22 september, inventeringsprojekt brakycefala
raserna.
l. Läger (Stig Jönsson):
o Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
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7. Övriga frågor
a. Stena Fastigheter, 4 ekipage ställer upp på uppvisningen 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 till.
b. 22 oktober medlemsmöte
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 10 oktober.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

