Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-10-06
Närvarande:

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

Frånvarande:

Lillemor Ekstedt, Nina Frisk & Elsa Arbajian.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-09-01 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2020-09-30 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
 Kallelse till Fysiskt Distriktsmöte 2020-11-04, Göran Påander deltar.
 Inbjudan till avelskonferens 17 november – webbinarium, SBK-arrangemang
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt, ej närvarande):
 Kurstelefonen verkar inte kommit igång, Göran Påander kollar med
Lillemor Ekstedt om det är några problem.
 Dennis Söderkvist höll Förberedande Tävlingslydnad sista helgen
september. 8 flitiga ekipage och allt gick mycket bra.
b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist):
 Spårtävlingen 14-15/11, redan 6 anmälda.
c. Agility (Per-Åke Olsson):
 13 september inofficiell tävling, blev lite avhopp men fungerade bra.
 Per-Åke Olsson har just nu en fortsättningskurs med 6 deltagare.
 17 oktober hålls en kurs för Kalle Karlsson på agilityplanen.
d. Rallylydnad (Lillemor Ekstedt, ej närvarande):
 Inget att rapportera.
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e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
 Sussie Klausen la fram ett förslag på att anlita Jonas Eriksson, Aktiv
Nos till att hålla ett föredrag om specialsök, detta beviljades. Sussie
Klausen bokar och arrangerar detta.
f. Mondioring (Susanne Leijon):
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
 Strömbrytaren på mellanplanen har blivit fixad av Tommy Andersson
 Situationen angående avloppet: Nu fått en offert på 8.400 kr för
grävningen som gick direkt till Skånska Landskap. Vi behöver göra en
ledningskoll, vilket Göran Påander har påbörjat.
 Hydralpumpen på traktorn behöver bytas, Göran Påander ordnar detta.
h. Material (Dennis Söderkvist):
 Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
 Våran hemsida har blivit uppdaterad, med bla kartfunktion och lyft
fram sponsorerna. Måste få in formuläret till att bli medlem på
hemsidan också. Göran Påander pratar med Stefan Lewitas om detta.
j. Mark (Susanne Leijon):
 Susanne Leijon vill avsäga síg bokningsfunktionen och Susanne skriver
ner en sammanställning på hur uppgiften ser ut, sen kommer det samlas
till ett möte med alla som använder mark.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
 Linda Nygren K9 Biathlon hyr klubbstugan 11/10 kl: 11-13. Detta blir
sista gången Linda har någon typ av samarbete med LaBK. Göran
Påander informerar henne om avslutat samarbete och hon har fram till
årsskiftet att hämta sina grejer.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
 Inget att rapportera.
m. Kök (Gunilla Gyllenkreutz):
 Inget att rapportera.
n. Skydd/IGP (Dennis Söderkvist):
 Inget att rapportera.
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7. Övriga frågor
a. Friluftsfrämjandet arrangerar läger 21-23:e maj, vill ha tillgång till
uppletanderutan och vatten. Detta beviljas och Göran Påander meddelar de.
b. Rebecka Nilsson, Sund med Hund vill köpa in scarfsar till de som uppnår sin
nivå. Detta beviljas och kommer att delas ut gratis till de som godkänns.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 23:e november 2020 18:30.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Susanne Leijon

