Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2020-12-15 via GoogleMeet
Närvarande:

Göran Påander, Gunilla Gyllencreutz, Sussie Klausen,
Lillemor Ekstedt & Susanne Leijon

Frånvarande:

Dennis Söderkvist, Nina Frisk, Elsa Arbajian &.Per-Åke Olsson.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2020-10-06 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2020-11-30 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
• SBK Distriktsmöte 2020-11-04, blev inställt.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
⚫
Uppehåll på kurser för tillfället, men planeras kursstarter med max 7
deltagare i januari. Lång kö för tillfället.
⚫
Kurs-telefonen kom inte igång som den skulle så Göran kollade med
operatören och de skickar ett nytt SIM-kort.
b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist, ej närvarande):
• Spårtävlingen 14-15/11, inställt.
c. Agility (Per-Åke Olsson, ej närvarande):
• Inget att rapportera
d. Rallylydnad (Lillemor Ekstedt):
⚫
Inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk, ej närvarande):
⚫
Sussie Klausen arrangerade föredrag om specialsök, 29/10 med Jonas
Eriksson, Aktiv Nos. Detta blev mycket uppskattat och kunde
genomföras med stort avstånd precis innan de tuffare restriktionerna
från FHM kom.
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f. Mondioring (Susanne Leijon):
⚫
Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
• Ljuset på mittplanen har krånglat, Bengt Gillstedt har löst problemet.
• Skånska landskap kommer att gallra träd under januari och februari.
• Avloppet: Vi har fått tillhanda ett arrende-avtal som vi funderar på att
låta en jurist läsa igenom. Göran Påander undersöker pris och
möjlighet. Arrendet kommer enligt avtalet bli samma som tidigare 2021
och sen from 2022 ökas med avbetalning för avloppet.
• Dricksvattenledningens lokalisering är det enda nu som saknas innan vi
kan börja grävningen
• Lennart har bytt hydrauliken på traktorn. Lennart har även uttalat
önskan om att renovera motorn, toppackning och ventiler. Detta
kommer kosta ca 8.000 kr, styrelsen beslutade att godkänna detta.
h. Material (Dennis Söderkvist, ej närvarande ):
• Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
• Sponsorer: Beslutades att för att synas på hemsidan debiteras 500 kr/år
och Gunilla Gyllencreutz fakturerar detta i Januari 2021.
j. Mark (Susanne Leijon):
• Inget att rapportera.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
• Inget att rapportera.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
⚫
En medlem som vill ha nyckel för att kunna öppna bommen ock köra
ner på planen, hon innehar handikapp-tillstånd. Detta beviljades.
m. Kök (Gunilla Gyllenkreutz):
⚫
Inget att rapportera.
n. Skydd/IGP (Dennis Söderkvist, ej närvarande):
⚫
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Verkställande utskottet har beslutat om julpresenter till styrelsen och några
som gjort skillnad under året, till en total summa av 6200 kr + porto.
b. Årsmöte 2021: Beslutades att årsmötet blir ett digitalt årsmöte. Göran Påander
undersöker närmre hur detta ska gå till.
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8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 18:e januari 2021 18:00.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

-------------------------------------------Vid protokollet: Sussie Klausen
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----------------------------------------Protokolljusterare: Lillemor Ekstedt

