Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-03-09 via GoogleMeet
Närvarande:

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

Frånvarande:

Dennis Söderkvist, Elsa Arbajian & Per-Åke Olsson.

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2021-02-09 gicks igenom och godkändes
av styrelsen.
4. Ekonomi
Balans och resultatrapport tom 2021-02-28 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
• Då SBK har beslutat att följa SKK:s bestämmelser angående
tävlingsverksamhet så blir det inga tävlingar tills vidare
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Lillemor Ekstedt):
⚫
Fortsatt stort tryck på valpkurser, pågår just nu en antal kurser och
fortsatt kö på kurser.
⚫
Anna Lewitas vill erbjuda privatlektioner på klubben till
lydnadsekipage. 200 kr/timme för medlemmar och 400 kr/timme för
icke medlemmar. Detta beslutade styrelsen att godkänna.
b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist, ej närvarande):
• Inget att rapportera.
c. Agility (Per-Åke Olsson, ej närvarande):
• Inget att rapportera.
d. Rallylydnad (Lillemor Ekstedt):
⚫
Inget att rapportera.
e. Specialsök (Nina Frisk):
⚫
Inget att rapportera.
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f. Mondioring (Susanne Leijon):
⚫
Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander):
o Nu har vi fått ett reviderat avtal på det nya avtalet med Skånska
Landskap, vilket vi beslutade att det är färdigt för underskrift. Göran
Påander och Gunilla Gyllencreutz skriver under detta gemensamt.
o Behövs 2 pedalhinkar till toaletterna, för sanitärt avfall som inte får
spolas ner. Göran Påander ordnar hinkar och bajspåsar att lägga i.
o Göran Påander har pratat med Staffan om gödningen av planerna, detta
kommer att ske nu under våren.
h. Material (Dennis Söderkvist, ej närvarande):
• Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander):
• Det har blivit rensat på hemsidan, bland sponsorerna. Alla är nu
aktuella.
• Göran Påander har kollat med Stefan Lewitas om att ha en typ av ”webshop” för kursanmälan och efterfrågat ett förslag på detta.
• Bytt kalender på hemsidan till en googlekalender istället.
• Wifi´t fungerar inte för tillfället i stugan, kontakten till routern är
sönder. Göran Påander kikar på lösningar.
j. Mark (Susanne Leijon):
• Vår e-post hade trillat bort i Skånska Landskaps bokningssystem och är
nu ändrad till Susanne Leijon.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
• Inget att rapportera.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
• Behövs ett nytt städschema, Sussie Klausen förbereder nytt förslag.
m. Kök (Gunilla Gyllenkreutz):
⚫
Inget att rapportera.
n. Skydd/IGP (Dennis Söderkvist, ej närvarande):
⚫
Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
a. Årsmöte. Vi beslutade att hålla årsmötet torsdagen den 22 april kl. 19:00.
Sussie Klausen gör ett utkast på kallelse till årsmöte. Kirsten Silow Örnberg är
tillfrågad som årsmötesordförande och har accepterat uppdraget.
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b. Utdelning av 2020 klubbpriser/vandringspriser kommer att ske 18:e april i
klubbstugan.
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 13:e april 2021 18:30.
9. Mötet avslutat
Göran Påander förklarade mötet avslutat.

--------------------------------------Vid protokollet: Sussie Klausen
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----------------------------------------------Protokolljusterare: Nina Frisk

