Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-09-01
Närvarande:

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

Frånvarande:

Nina Frisk & Elsa Arbajian.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-06-23 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2020-08-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Nytt arbetssätt kring valberedningens förslag inför års- och fullmäktigemöten
2021 inom Svenska Brukshundklubbens föreningar. Nya normalstadgar
började gälla den 1 juli 2020 med bland annat en ny valordning som ”ställer
om” valberedningens arbete för alla föreningar inom Svenska
Brukshundklubben. Syftet med den nya valordningen är bl.a. att öka
transparensen kring valberedningens arbete att hitta nya kandidater till
styrelsen samt förhindra möjligheten att "ropa namn från golvet" under
pågående års- och fullmäktigemöten. För exakta detaljer om valordningen se
https://www.brukshundklubben.se/stadgar .
 Studiefrämjandets årsmöte deltog Lillemor Ekstedt på. Vi har tillhört Västra
tidigare, nu är den nya benämningen Skåne/Blekinge
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
 Kurstelefonen har slutat fungera eftersom telefonen stod på Pia
Jakobsson och det gick inte att fylla på mer då och ”abonnemanget”
stängdes ner. Göran Påander har öppnat ett nytt abonnemang hos
Telenor i Klubbens namn. Kostar 49 kr i månaden för att ta mot samtal.
 Dennis Söderkvist håller Förberedande Tävlingslydnad i sista helgen
september
 Pe-Åke Olsson håller fortsättning Agility
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 Mari Holmkvist Mårtensson önskar starta en träningsgrupp,
allmänträning på onsdagar 18:30-20:00. Detta beviljades av styrelsen,
med reservationen att man måste hjälpa till som funktionär på nån
tävling under året. Lillemor informerar henne.
 Allmänträning/skott-träning har efterfrågats, men det blir inget under
detta pandemi-år. Till nästa år skall det utarbetas ett förslag för att
komma igång direkt på vårkanten
b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist):
 Klubbtävlingen 29/8 genomfördes mellan 9:00-14:00 med 10-tal
starter, vilket gick jättebra.
 Höstlydnaden, 6 september, nästan 50 anmälda. Allt är klart inför
tävlingen.
c. Agility (Per-Åke Olsson):
 13 september inofficiell tävling, 3 klasser, 58 starter på 24 tävlande.
 En del hinder börjar bli slitna. Per-Åke Olsson kommer att söka bidrag
från Sparbankens stiftelse.
d. Rallylydnad (Lillemor Ekstedt):
 Inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Göran Påander har haft ett möte med Skånska Landskap. De lämnade
ett förslag på 20 års avskrivning på avgiften som kommer att hamna på
ca 70.000kr plus grävningen ca 10.000kr. Skånska Landskap kommer
betala allt och lägger detta på vårt arrende, vilket motsvarar runt 4.000
kr / år. Vi ser det som mycket positivt och ser fram emot ett avtal.
 Stopp i ett stuprör, som behöver spolas genom. Sussie Klausen ordnar
detta.
 Christina Radeby har genomgång på uteplatsen vid sina kurser och
önskar sig något att anteckna på, Göran Påander ordnar detta.
h. Material (Dennis Söderkvist):
 Det enda som eventuellt saknas är hinder till klass 3.
 Beslutat att på tävling sluta använda plastband, kommer i
fortsättningen använda armeringsjärn med rep en bit ovanför marken.
Bättre för domarna att se om hund är utanför plan, miljövänligt och
slipper använda spik på plan.
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i. IT (Göran Påander):
 Inget att rapportera.
j. Mark (Susanne Leijon):
 Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Inget att rapportera.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
m. Kök (Gunilla Gyllenkreutz):
 Inget att rapportera.
n. Skydd/IGP (Dennis Söderkvist):
 Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Nästa medlemsmöte är planerat till 20:e oktober och pga Pandemin kan inte
alla medlemmar närvara, därför beslutar vi att ställa in höstens medlemsmöte.
Göran Påander ser till att informationen kommer ut.
b. Marika Torstensson har en certifierad assistanshund. Diplom ska upp på
väggen, Dennis ber henne skicka informationen till Göran.
c. En hund har blivit skadad i tassen under träning på planen av en större spik,
kvarglömd på planen. Vi i styrelsen vill veta mer om själva händelsen och
Göran Påander undersöker närmre hur detta hände.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 28 september 2020 18:30.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Gunilla Gyllenkreutz

