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Protokoll fört vid styrelsemöte 2019-10-10
Närvarande:

Göran Påander, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz, Lillemor
Ekstedt, Mikael Forsberg, Susanne Leijon & Nina Frisk

Frånvarande:

Mikael Niemi & Stig Jönsson

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-08-19 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2019-09-30 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Distriktsmöte 2019-09-18 på P7 Revingehed, Närvarade Göran och Lillemor.
Följande av vikt togs upp:
* Distriktsordförande poängterade vikten av att alla lokalklubbar vid större
arrangemang alltid skall samråda med övriga klubbar i regionen, för att
undvika framtida krockar mellan närliggande klubbars evenemang.
*DS har övervägt att flytta distriktsmötet som traditionellt infaller i september
till november månad.
*Rapporterades från organisationsgruppen om det svaga intresset för HLRutbildningen, där ett utbildningstillfälle till och med fick ställas in.
 Inbjudan officiell utställning för SBK-raserna16:e nov i Åstorp
 Avstängning av Jan Törnblom som exteriördomare i nio månader, from 201910-10 till och med 2020-07-09
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Bra beläggning på kurser, fortsatt stor efterfrågan
 startar en ny sorts kurs i november, vardagslydnad och aktivering för
hundar över 6 mån
 Elin Ahlström och Erica Wilhelmsson ska starta en allmänlydnadskurs
 Gun-Britt Andersson & Kristina Hall håller på att utbilda sig till
funktionärer i specialsök
 HLR utbildning i H-borg 26/10 behövs nån intresserad
 Fått in en förfrågan på varför aldrig vårt kursutbud ligger på centrala
SBK´s hemsida. Lillemor får i uppgift att undersöka hur detta går till
rent praktiskt om det är något vi bör göra.
 Lillemor presenterar priser för våra kurser och fortsätter utveckla det.
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b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi, ej närvarande):
 Appelltävling spår söndag 13:e oktober med endast 2 tävlande.
 Elit spår 9-10 november, Jonas Hammarberg är tävlingsledare
 Kommer att komma ett nytt tävlingssystem istället för SBKTävling
c. Agility (Göran Påander):
 BESLUTADES att så nytt gräs på agility-planen och den kommer vara
avstängd fram till våren. Agilityhindren är flyttade till nederkanten av
mittplanen.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Träningsgruppen tränar oktober månad ut, sen är det vinteruppehåll.
e. Specialsök (Nina Frisk):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Susanne Leijon blev 8 av 18 & Elin Björn 24 av 56 på VM i Polen
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Röjardag 5:e oktober, ca 10 personer slöt upp och en hel del blev gjort.
 Avloppet: Stefan på Skånska Landskap ska skicka in en ansökan om
detta. Inkopplingen kostar 90.000 och den fakturan kommer gå till
markägaren, däremot lär vi bli drabbade på något sätt vilket vi inte vet
ännu.
 Speglarna har kommit upp på mittplanen, Anna Lewitas har sytt ett
draperi som skall sättas upp för att kunna dölja de.
h. Material (Mikael Forsberg):
 Inventerat och fyllt på med markeringsfärg.
i. IT (Göran Påander):
 Nu finns det en central medlemsansökan som skall upp på vår hemsida
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Dennis håller TL-möte 26 oktober kl 10-16 inför SM lydnad 2020 på
stora planen.
 K9 Biathlon vill arrangera lopp den 12:e september 2020. Göran begär
in ett ekonomiskt underlag på årets lopp för att vi ska kunna ta beslut.
l. Läger (Stig Jönsson):
o Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
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Depositionen för att kvittera ut en nyckel är höjt till 300kr.

n. Kök (Mikael Forsberg):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Stena Fastigheter, de var nöjda med uppvisningen, 3 ekipage ställde upp på
uppvisningen på deras boendekalas 31/8. De erbjöd 5.000kr i ersättning för
detta och Gunilla fakturerar.
b. 22 oktober medlemsmöte.
c. Planering inför 2020 från de olika kommittéerna bör komma in till nästa möte.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte är den 14 november.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

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

