Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2019-10-22
Närvarande: 23 medlemmar, varav från styrelsen Göran Påander, Stig Jönsson,
Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreuz och Lillemor Ekstedt.
Frånvarande från styrelsen: Mikael Niemi, Mikael Forsberg, Susann Leijon och
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 Linda Ågren och Anna Lewitas.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2019-05-28 godkändes och lades till
handlingarna..
5. Ekonomi
 Balans och Resultatrapport per 19-09-30 gicks igenom och godkändes.
 Resultatet per den 30 september är +76 281 kr.
 460 medlemmar per den 30 september
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
Inget att rapportera.
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7. Rapport från grupper
a. Utbildning
 Kursutbudet är gott och stort tryck på de kurser som erbjuds.
 Efterfrågan på brukskurser och avancerad rally.
 Erica Wilhelmsson och Elin Ahlström är nu utbildade instruktörer.
b. Tävling bruks och lydnad
 En tävling kvar i år 9-10/11 Elit spår
c. Agility
 Agilityplanen är för tillfället avstängd på grund av nysått gräs.
d. Rallylydnad
 Tävlingen under sommaren var mycket lyckad och det kommer vi
upprepa 2020
e. Specialsök
 Inget att rapportera.
f. Mondioring.
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan
 Röjardagen blev det gjort en heldel.
 Trekammarbrunnen måste ”tas bort” och att vi kopplar in oss på det
kommunala, frågan har varit vem som ska betala in den inkopplingen
och det vet vi nu att det ska Skånska Landskap betala. Men vi kommer i
slutändan ändå att få betala, men vi vet ännu inte hur detta kommer att
se ut.
h. Material
 Lydnadsreglerna kommer att uppdateras och det kommer behövas nytt
material
 Framkom på mötet att det önskas ett nytt öppet hinder till lydnaden,
kommer diskuteras på nästa styrelsemöte
 Stegen är fortfarande i behov av renovering och det måste lösas innan
Elit-tävlingen.
i. IT/PR
 Önskas uppdatering av instruktörer och medhjälpare, samt styrelse på
hemsidan.
j. Mark
 Marktillgången diskuteras. Tyvärr ett tråkigt system med det nya
bokningssystemet.
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k. Uthyrning
 Diskussion om när uthyrning sker. Kommunikationen runt uthyrningar
måste bli bättre. Styrelsen tar till sig detta och ska se till att mer
information om framtida tillfällen.
 Reglerna runt uthyrning måste skrivas ner och offentliggöras. Tas upp
på nästa styrelsemöte.
l. Läger
 Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig
 Inget att rapportera.
8. Övriga frågor
 Inga övriga frågor
9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är årsmötet lördagen den 29 februari kl 13:00.
10. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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