Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2022-05-31
Närvarande: 12 medlemmar, varav från styrelsen Nina Frisk, Gunilla
Gyllencreutz, Sussie Klausen, Per-Åke Olsson, Rasmus Letterkrantz, My Castlen
Rist och Michael Ventorp.
Frånvarande från styrelsen: Gunilla Persson och Carina Söderström.

1. Mötets öppnande
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 2021-10-19 godkändes och lades till
handlingarna.
5. Ekonomi
• Balans och Resultatrapport per 22-05-31 gicks igenom och godkändes.
• Resultatet per den 31 maj är +3 186 kr.
• 519 medlemmar per den 31 maj.
6. Rapport från distrikt, region och centralförbund
Anna-Kerstin Svensson har avgått som ansvarig för bruks & lydnadsgruppen i
Skåne och Leif Borgenlöv har tillfälligt tagit över .
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7. Rapport från grupper
a. Utbildning
• Svårt att få folk att ställa upp till onsdags-träningarna. Lite diskussioner
om hur man kan lösa detta.
b. Tävling bruks och lydnad
• Tävlingarna till 2023 är ansökta.
• 3 lydnadsekipage har vi som representerar Landskrona BK på SM 1719:e juni, Anna Lewitas med Pim, Gunilla Erlandsson med Ture och
Jeanette Nihlgård med Nike.
c. Agility
• Träningsgruppen är i gång på söndagar.
• Blåbärstävlingen 19:e maj drog in 5 820 kr och nya tunnlar är beställt.
d. Rallylydnad
• Träningsgruppen är i gång på måndagskvällarna.
• Monika Holmberg Lassen med Isa kommer att representera Landskrona
BK på SM i rallylydnad.
e. Specialsök
• Lördagen 14 maj arrangerade SBK distriktet en heldag angående
specialsök med 15 deltagande lokalklubbar här på vår klubb, Sussie
Klausen representerade Landskrona BK.
f. Mondioring.
• Inget att rapportera.
g. Klubbstugan
• Röjardagen har i år delats upp på 3 kortare dagar i stället och det känns
som ett framgångsrikt koncept i alla fall på våren.
• Nästas fixardag måste flyttas eftersom det är uthyrt till utställning, till
den 19 juni kl. 10-14.
h. Material
• Inget att rapportera.
i. IT/PR
• Inget att rapportera.
j. Mark
• Inget att rapportera.
k. Uthyrning
• 11 juni prov för tävlingssekreterare i klubbstugan.
• 12 juni utställning Svenska Gårds- och Vallhundsklubben
l. Nyckelansvarig
• Ny städ-lista är uppsatt och publicerad på hemsidan.
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m. Kök
• Skulle behövas fler som engagerar sig i köks-kommittén.
n. Skydd / IGP
• A-hindret behöver renoveras och mötet beslutade att det ska
genomföras. Sophia Nilsson tar tag i detta.
8. Övriga frågor
• Det behövs en skärm till datorn som används vid tävlingar o prov. Mötet
beslutade att köpa in en. Gunilla Gyllencreutz löser detta.
• Hur gör man för att fånga upp och få de nya medlemmarna att stanna kvar
och bli intresserade av att hjälpa till. En prova-på-dag kom upp som förslag
och det beslutades att hålla ett planeringsmöte torsdagen den 18:e augusti
kl. 18:00 för att genomföra detta till hösten.
• Träningsgrupperna behöver kartläggas och träningstiderna behöver läggas
in i kalendern. Nina Frisk sammanställer.
• Gräsmattorna Michael Ventorp håller i presentationen om vad som kan
göras och vad detta kostar. Mötet diskuterar ur olika perspektiv.
Medlemmarna är överens om att det behöver göras, men det handlar om för
stora pengar för att ta för snabba beslut. Det beslutades att sammanställa
en presentation som kan presenteras till medlemmarna med en kallelse till
ett extra-insatt medlemsmöte under augusti.
9. Nästa möte
Nästa medlemsmöte blir årsmötet torsdagen den 16 februari 2023 kl 19:00.
10. Mötet avslutat
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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