Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-06-23 digitalt
Närvarande:

Göran Påander, Lillemor Ekstedt, Gunilla Gyllencreutz, Susanne
Leijon, Dennis Söderkvist & Per-Åke Olsson

Frånvarande:

Sussie Klausen, Nina Frisk & Elsa Arbajian.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-03-16 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2020-05-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Protokoll från SBK Skåne Årsmöte 2020-05-27.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Det är stor efterfrågan på valpkurser. Christina Radeby startar nya
kurser kontinuerligt och de blir snabbt fulltecknade. Christina har bett
att få prova på valpträffar för att kunna erbjuda nya valpägare något i
väntan på kursplats. Detta beslutades kosta 100 kr för medlemmar och
150 kr för icke medlemmar.
 Den 30/6 startar Christina Radeby två temakurser: Koppelträning och
hundmöten. Det var så många som anmälde sig så hon fick dela upp
dem i två grupper.
 Christina Radeby vill höja sitt arvode från SEK 820 till SEK 900. De
vanligaste kurserna är på 16 lektionstimmar (2t x 8ggr) och kostar idag
1200kr/deltagare (fakturerar 820 kr och 380 kr till klubben). Arvodet
har legat still drygt 2 perioder dvs mer än 6 år. Detta godkännes av
styrelsen och samtidigt beslutas 16 lektionstimmar höjs till
1300kr/deltagare.
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b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist):
 Nationallydnaden genomförd med bravur. Alla nöjda och allt avlöpte
enligt planering. Två aspiranter tjänstgjorde på provet för att kunna bli
auktoriserade. Nästa tävling är den 6 september. Den kommer att
genomföras i enlighet med riktlinjerna som gäller vid genomförandet.
c. Agility (Per-Åke Olsson):
 Per-Åke Olsson har genomfört en fortsättningskurs steg 2 med 5
deltagare under 7 veckor. Frida Pettersson har genomfört en
nybörjarkurs med 6 deltager på 6 veckor. Vi bygger om banan varje
eller varannan vecka och det uppskattas och tränas på dessa.
 Nu på lördag den 27/6 har vi en inoff Agilitytävling med ca 55 starter
och under 35 personer inkl funktionärer kommer. Vi håller på mellan
8,00 och fram till ca 14,00 Det vore bra om inte det är någon annan
träning förutom Christinas Radebys kurser under denna tiden för att
klara 50 personer. Blir denna tävling bra funderar vi på att ha en
liknande i höst
d. Rallylydnad (Lillemor Ekstedt):
 Träningsgruppen är igång på måndagar. I övrigt inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Tre stycken ekipage från Malmö, Kungälv och Borås deltog i
kurs/workshop i mondioring den 2 maj. Elin Björn var nöjd med
arrangemanget.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Skånska Landskap har äntligen hört av sig. Serviceansökan ska lämnas
in till Kävlinge kommun. Efter 2020-09-04 får vi mer besked.
 Klubbfest 19 sept kommer vi inte att kunna genomföra pga pandemin.
 Beslutades - Inköp av parkeringsskylt á 500 kr + moms med
klubblogga och tilläggstext "Endast för SBK-medlemmar.
h. Material (Dennis Söderkvist):
 Dennis Söderkvist, Anna Lewitas och Gunilla Erlandsson kommer att
genomföra en inventering av vad vi har respektive behöver. Samt städa
ur containern från material som inte används i verksamheten längre!
i. IT (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
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j. Mark (Susanne Leijon):
 Har bokat två omgångar och det har fungerat bra. Men då Susanne
Leijon inte längre är med i sökgruppen har hon meddelat sök och
spårgruppen att hon önskar att någon därifrån tar över framöver, men
ännu ej fått svar. Fortsätter leta ersättare, sitter kvar sålänge.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Cockerklubben ställer in sin årliga utställning pga Corona.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
m. Kök (Gunilla Gyllenkreutz):
 Gunilla Gyllenkreutz håller sig ganska isolerad, men andra har handlat,
tex Per-Åke Olsson, Göran Påander och Maria Lindh.
n. Skydd/IGP (Dennis Söderkvist):
 Träningsgruppen är igång och tränar hyfsat regelbundet, mestadels
torsdagar. I övrigt inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Öppen träning – Lillemor Ekstedt har tagit upp frågan med instruktörerna, men
de tyckte responsen var för liten och vill förändra onsdagsträningarna på något
sätt. Gunilla Erlandsson och Anna Lewitas kör en ersättare för de som vill lite
mer. Vi arbetar för ett nytt upplägg till hösten.
b. Infobladet – ligger på Göran Påanders bord, han slutför det sista i veckan
c. K9 Biathlon. Enligt "Beslut om nya riktlinjer kring Corona 10 juni" kan LaBk
inte stå bakom arrangemanget. Linda Nygren är delgiven beslutet.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 augusti 2020 18:30.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

--------------------------------------Vid protokollet: Göran Påander

----------------------------------------------Protokolljusterare: Lillemor Ekstedt

