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Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-02-06
Närvarande:

Göran Påander, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz, Mikael
Niemi, Lillemor Ekstedt & Nina Frisk

Frånvarande:

Stig Jönsson, Susanne Leijon & Mikael Forsberg

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2019-11-14 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Budget kontrollerades med de senast inkomna uppgifterna
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Kallelse till ordinarie distriktsårsmöte onsdagen 18:e mars kl 19.00 på P7
Revingehed.
 Skrivelse har inkommit från Anna-Kerstin Svensson Sammankallande i Bruks
& Lydnadsgruppen. Tidigare missad text gällande karens Mondioring: I
reglerna för mondioring står sedan tidigare: För hund som tävlat i IPO eller
svenskskydd erfordras det att minst 60 dagar har förflutit innan hunden får
tävla i mondioring. Detsamma gäller för hund som tävlat Mondioring och ska
tävla IPO eller svenskskydd. Detta skulle ha skrivits in i bruks- och IGPreglerna också, men missades. Nu är detta infört i webversionen.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Bra beläggning på kurser, fortsatt stor efterfrågan
b. Tävling bruks och lydnad (Mikael Niemi):
 Jonas Hammarberg är numera sammankallande för sektionen.
c. Agility (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk):
 Inget att rapportera
f. Mondioring (Susanne Leijon, ej närvarande):
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Inget att rapportera.

g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Lampa till hörnan på klubbstugan behövdes ingen ny, det var bara nya
glödlampor som behövdes.
 Lennart har meckat traktor i helgen och fått den att fungera. Det var en
hydralpump som behövdes servas.
 Dags att tömma containern.
h. Material (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
j. Mark (Gunilla Gyllencreutz):
 Miljöförvaltningen i Landskrona arbetar med att göra om de
kommunalt ägda delarna av Saxtorpsskogen till Naturreservat. Vi har
nu blivit inbjudna till ett informationsmöte den 25/2 där de kommer att
informera om vad ett naturreservat innebär och hur processen fram till
beslut ser ut.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 15 februari möte med tävlingssekreterare. Vi beslutade att klubben
bjuder deltagarna på fika.
l. Läger (Stig Jönsson, ej närvarande):
o Inget att rapportera.
m. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
n. Kök (Mikael Forsberg, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Behöver skriva en agenda och verksamhetsberättelse, vilket Sussie löser. 455
medlemmar
b. Verksamhetsplanen tittades över och fylldes i det som gick.

Ajournerat från extrainsatt styrelsemöte 2020-01-09 med alla i
styrelsen närvarande, ingen frånvarande.
c. K9 Biathlon – Göran tar på sig att framföra till Linda om att be Linda om att
komma med ett förslag om att öka bidraget till Suicide Hero, för när vi gick in
i detta fick vi alla intrycket av att överskottet går till Sucide Hero och det gör
det uppenbarligen inte, utan endast lotteriets förtjänst. Vi vill att Linda
kommer med ett förslag på hur detta skulle kunna repareras, så att vi känner att
arrangemanget blir som vi tänkte från början. Därefter tar styrelsen ett beslut
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på höstens lopp. I dagsläget finns det alltså inget beslut om att hålla
arrangemanget här.
d. Hyra av klubben - Idag kostar det 750 kr för ett rum med tillgång till kök eller
en plan per dag. Vill du hyra både rum och plan kostar det 1500 kr / dag. Dessa
priser gäller både medlemmar och icke medlemmar. Efter intensiva
diskussioner beslutade styrelsen att dessa priser gäller även i fortsättning utan
något rabattsystem.
e. Utbildning för tävlingsledare i lydnad. Gunilla Erlandsson och Anna
Sandström. Godkännes av styrelse
8. Nästa möte
Nästa möte blir årsmötet lördagen den 29 februari 2020.
Nästa styrelsemöte blir konstituerande tisdagen den 3 mars 2020.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Göran Påander

