Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-05-04
Närvarande:

Nina Frisk, Sussie Klausen, Gunilla Gyllencreutz, Per-Åke Olsson,
Rasmus Letterkrantz, My Castlen Rist, Gunilla Persson, Michael
Ventorp & Carina Söderström

Frånvarande:

Ingen.

1. Mötets öppnande
Ordförande Nina Frisk hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående konstituerande styrelsemöte 2022-04-02 gicks igenom.
4. Ekonomi
Resultatrapporten tom 2022-04-30 gicks igenom.
5. Rapport från distrikt, region och centralförbund
• Kallelse till distriktsmöte 11 maj, tyvärr ingen av distriktsrepresentanterna
som har möjlighet att närvara detta tillfälle.
• Inbjudan från distriktet till utbildningsdag specialsök 14:e maj, Sussie
Klausen och Nina Frisk representerar klubben.
• Förfrågan från distriktet om att hålla specialsöks-dagen 14:e maj här hos
oss. Vilket vi beslutade att det fungerar, trots att vi har röjar-dag samma
dag.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning (My Castlen Rist):
• Öppen träningen på onsdagar är igång, men svårt att få folk att hjälpa
till.
b. Tävling bruks och lydnad (Gunilla Persson):
• Nationallydnaden 6:e juni: saknas fortfarande några få funktionärer,
tävlingsmöte bokat till måndag 16:e maj kl. 19:00.
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c. Agility (Per-Åke Olsson):
• En nybörjarkurs med Liselotte Lindell är i gång och Per-Åke Olsson
startar snart upp en fortsättningskurs.
• Blåbärstävling beslutat att hållas torsdagen 19:e maj. Intäkterna från
detta event är öronmärkta till agilityn. Vilket är godkänt av styrelsen.
• Per-Åke Olsson har beställt en balansbom o 2 hopphinder som fanns
med i årets budget.
d. Rallylydnad (Gunilla Gyllencreutz):
• Inget att rapportera.
e. Specialsök (Sussie Klausen):
• Vi arrangerade prov den 17:e april med 11 startande. Inhyrda domare
Stellan Carlsson och Johan Gullberg. Provledare Sussie Klausen och
Christina Radeby.
f. Mondioring (Nina Frisk):
• Inget att rapportera.
g. Klubbstugan (Michael Ventorp):
• Efter incidenter på träningsplanen behöver vi auktualisera våra
ordningsregler/trivselregler. Nina Frisk gör ett förslag.
• Renovering gräsmattor: Vi behöver presentera ett förslag till
medlemsmötet. Michael Ventorp gör en presentation.
• Inplanerade röjardagar 14/5 10:00-14:00 & 12/6 10:00-14:00.
• Luftvärmepumparna har båda blivit servade.
h. Material (Gunilla Persson):
• Inget att rapportera.
i. IT (Sussie Klausen):
• Distriktskatalog är uppdaterad.
• Infoblad 2022 är klart och utskickat. Med kallelse till årsmötet.
• “Ny medlem”-utskick. Vi behöver ett “Välkommen till LaBK” utskick.
My Castlen Rist och Rasmus Letterkrantz gör ett förslag.
• Presentation av styrelse, med foton på både vår hemsida och i
klubbstugan. Alla skriver en kort presentation och ett foto på sig själv
och gärna med sin hund.
• Önskemål om att köpa in en Google Crome Cast, godkännes. Nina
Frisk meddelar Rickard Söderkvist att han kan köpa in en.
j. Mark (Gunilla Persson):
• Skrivelse till distriktet om markbristen/problematiken. Gunilla Persson
skriver till Kirsten Silow
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k. Uthyrning (Gunilla Gyllencreutz):
• 7 maj & 21 maj Prov till tävlingssekretare.
• 12 juni Utställning Svenska Gårds- och Vallhundsklubben
• Pengar från friluftsfrämjandet 500 kr för vattnet är betalt.
l. Nyckelansvarig (Sussie Klausen):
• Nyckelgömman inköpt och uppsatt.
• Ny städ-lista är på gång. Publiceras inom kort.
m. Kök (Gunilla Gyllencreutz):
• Inget att rapportera.
n. Skydd/IGP (Nina Frisk):
• Inget att rapportera.
7. Övriga frågor
• Styrelsemöte bokat till 22/8, ändrat till 29/8 19:00 istället
• Medlemsmöte 31:e maj, måste skicka ut inbjudan. Nina Frisk gör en text
till inbjudan och Sussie Klausen färdigställer och skickar ut inbjudan.
• Studiefrämjandets årsmöte i april: Nina Frisk närvarade. Huvudsätet är
flyttat till Kristianstad och vi kommer att få en ny kontaktperson tilldelad.
8. Nästa möte
Nästa möte blir medlemsmöte tisdagen den 31 maj 19:00 på Jyckebo.
9. Mötet avslutat
Ordförande Nina Frisk förklarade mötet avslutat.

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

-------------------------------------Ordförande: Nina Frisk

----------------------------------------------Protokolljusterare: Gunilla Gyllencreutz
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