Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-08-17
Närvarande:

Nina Frisk, Sussie Klausen, Dennis Söderkvist,
Michael Ventorp, Gunilla Gyllencreutz, Susanne Leijon, Elsa
Arbajian & Per-Åke Olsson.

Frånvarande:

Göran Påander

1. Mötets öppnande
Göran Påander är sjukskriven och Nina Frisk hoppar in som ställföreträdande
Ordförande tills Göran är åter och Nina hälsar alla välkomna till dagens möte.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående styrelsemöte 2021-05-11 gicks igenom.
4. Ekonomi
Resultatrapporten tom 21-07-31 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
• Inget inkommit
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (Nina Frisk):
▪ Uppdaterat hemsidan om kursinformation
▪ Kurstelefonen använder inte Nina, så den beslutade vi att säga upp,
Gunilla ser till detta.
▪ Kommit önskemål om att få igång onsdagsträning, kom fram till efter
långa diskussioner att vi kommer att satsa på en aktivitets-dag istället.
Vi beslutade detta till att hållas till våren, den 26:e mars 2022.
▪ Vi behöver se över ersättningsnivån till våra instruktörer, Nina Frisk
undersöker hur de löser detta i Piteå, där de har en väl fungerande
lösning och Per-Åke kollar med Lund, som också har ett fungerande
upplägg.
,
b. Tävling bruks och lydnad (Dennis Söderkvist):
▪ 5:e september höstlydnaden. Domare och de flesta funktionärerna är
klara
▪ Behövs verkligen en ny ansvarig för tävlingssektorn, finns en del
tillfrågade, men ingen som accepterat uppdraget.
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c. Agility (Per-Åke Olsson):
▪ Per-Åke Olsson drar snart igång en nybörjarkurs och eventuellt även en
fortsättnings kurs.
▪ Gräsmattan på agility-planen behöver renoveras. Per-Åke undersöker
vidare hur man kan gå tillväga med tanke på det sandiga underlaget.
d. Rallylydnad (Gunilla Gyllenkreutz):
▪ Träningsgruppen är igång.
e. Specialsök (Sussie Klausen):
▪ Förslag på att ta in Jimmy Deros SWDI att hålla en
helg/markeringskurs, styrelsen beslutade att genomföra detta. Sussie
kollar när han kan och bokar in detta.
f. Mondioring (Susanne Leijon):
▪ Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Göran Påander, ej närvarande):
▪ Michael Ventorp gör en lista över vad som behöver göras framöver och
nästa fixardag beslutades till den 25:e september. Gunilla lägger ut
inbjudan på Facebook.
h. Material (Dennis Söderkvist):
▪ Inget att rapportera.
i. IT (Göran Påander, ej närvarande):
▪ Inget att rapportera.
j. Mark (Susanne Leijon):
▪ Behöver bokas upp till tävlingarna i höst. Susanne Leijon ser till att det
genomförs.
k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
▪ 15:e september kommer SBK´s distriktsstyrelse att ha möte här.
▪ Anna Lewitas har skickat in en förfrågan om att boka halva långplanen
för träningstävling klass 3, vilket beviljades.
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
• Inga övriga frågor
8. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 20 september 18:30 på Jyckebo.
9. Mötet avslutat
Nina Frisk förklarade mötet avslutat.

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

----------------------------------------------Protokolljusterare: Nina Frisk
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