Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2021-10-19
Närvarande: 9 medlemmar, varav från styrelsen Nina Frisk, Sussie Klausen,
Gunilla Gyllencreuz, Per-Åke Olsson och Michael Ventorp.
Frånvarande från styrelsen: Göran Påander, Dennis Söderkvist, Susann Leijon &
Elsa Arbajian.

1. Mötets öppnande
Ställföreträdande Ordförande Nina Frisk hälsade alla välkomna och förklarade
mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Val av protokollsjusterare
Till protokollsjusterare utsågs Anna Lewitas & Bengt Gillstedt.
4. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2019-10-22 godkändes och lades till
handlingarna.
5. Ekonomi
• Balans och Resultatrapport per 21-09-30 gicks igenom och godkändes.
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
Inbjudan till fysiskt distriktsmöte 2021-11-17 på P7 Revingehed,
Ställföreträdande Ordförande Nina Frisk och kassör Gunilla Gyllencreutz
kommer att deltaga.
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7. Rapport från grupper
a. Utbildning
• Kursutbudet är gott och stort tryck på de kurser som erbjuds.
• Önskemål kom upp på mötet att ta in extern lydnadstränare och det är
inga problem. Det går bra att lämna in ett konkret förslag till styrelsen
för godkännande.
b. Tävling bruks och lydnad
• Nästa tävling är Elit spår den 13-14:e november. 19 anmälda. Möte
inför denna tävling måndag 1:e november kl 18:00
• 5 december appell spår. 15 anmälda
c. Agility
• Träningsgruppen är nu i gång på söndagar och det är uppskattat. Med
uppdelning på vilken nivå man är så att alla kan vara med oavsett hur
långt man kommit i sin träning.
• Gräsplanen är under utredning för att förbättras, Michael Ventorp ska
träffa en konsult för att få förslag på hur planen kan åtgärdas
• Finns en hel del hinder som inte används längre och står och skräpar.
Per-Åke Olsson, Maria Lindh och Michael Ventorp inventerar, värderar
och avyttrar det som inte behövs längre.
d. Rallylydnad
• Träningsgruppen är i gång på måndagskvällarna. Väl fungerande grupp
och det finns utrymme till fler.
e. Specialsök
• Söndag 17/10 arrangerade SBK distriktet en heldag angående
specialsök med 17 deltagande lokalklubbar. Nina Frisk och Sussie
Klausen representerade LaBK. Målet med dagen var att öka kunskapen
om specialsök som provform och att få fler klubbar i skåne att
arrangera prov.
• Kurs i markering arrangeras helgen 26-28/11, kommer att hållas i
klubbstugan.
• Tegelvägg för träning är inköpt och installerad i lektionssalen.
f. Mondioring.
• Elin Björn startade på VM och kom på 21:a plats.
g. Klubbstugan
• Röjardagen blev det gjort en hel del med cirka 10-14 frivilliga.
• Det diskuterades om den gamla lekplatsen bredvid klubbstugan om
dess framtid. Mötet beslutade att anlägga en liten träningsbana med
”mentalt utmanande hinder”. Detta kommer påbörjas till våren.
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h. Material
• Framkom önskemål om inköp av 4 overaller på ställning till
framåtsändandet. Detta behöver undersökas närmre och förslag går bra
att lämna in till styrelsen för godkännande.
• Kommer nya regler som börjar gälla vid årsskiftet för lydnadsklass 3
och det behövs lite mer material inför detta. 5 runda koner behövs,
bifalles av mötet att Anna Lewitas köper.
i. IT/PR
• Inget att rapportera.
j. Mark
• Behövs en översikt över de olika träningsgrupperna. Styrelsen åläggs
att inventera detta.
• Önskas ses över om dispens i det nybildade naturområdet för att kunna
parkera vid kurs och tävling. Styrelsen åläggs att undersöka detta.
k. Uthyrning
• Inget att rapportera
l. Nyckelansvarig
• Finns många nycklar på vift, gamla medlemmar som inte ens är
medlemmar längre och inte ens går att nå. Öppen diskussion om hur man
hanterar detta. Styrelsen kommer att titta över detta
• Deponeringen för att få lov att kvittera ut en nyckel, beslutades av mötet
att höjas till 500 kr.
• Styrelsen åläggs att se över städ-listan och vem som inte bör stå med på
listan längre.
m. Kök
• Önskemål från Maria Lindh att handla in lite uppläggningskorgar, detta
bifalles av mötet.
n. Skydd / IGP
• Fråga kom upp angående reglerna om hur skyddsträningen får gå till på
klubben. Frågan bollas vidare till nästa styrelsemöte eftersom Dennis
Söderkvist var frånvarande.
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8. Övriga frågor
• Det behövs lite fler eldsjälar på klubben. Få folk att ställa upp på
fixardagar, engagera sig i styrelsearbete och så vidare. Detta måste vi alla
hjälpas åt med.
• Kom fram önskemål om att förtydliga skylten vid parkeringsinfarten.
Denna skylt kom upp väldigt hastigt, men behöver ses över inför nästa
badsäsong, då problemen kommer.
• Vid årsskiftet kommer de nya officiella reglerna för lydnadsklass 3 att
införas, Anna Lewitas föreslår att bjuda in domaren Martha Landin att
informera om dessa. Detta bifalles av medlemsmötet.
• Anna Sandström har dragit i gång träningstävlingar och frågar mötet om
det är okej att bjuda in folk från andra klubbar också. Detta bifalles av
mötet
9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är årsmötet lördagen den 26 februari 2022 kl 13:00
10. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

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

------------------------------------------Mötesordförande: Nina frisk

--------------------------------------Protokolljusterare: Anna Lewitas

------------------------------------------Protokolljusterare: Bengt Gillstedt
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