Landskrona Brukshundklubb

Protokoll fört vid medlemsmöte 2017-11-14
Närvarande: 20 medlemmar, varav från styrelsen Eva Paulin, Gunilla
Gyllencreutz, Helen Lundberg, Anna Lewitas, Göran Påander, Gun-Britt Andersson
Frånvarande från styrelsen: Thomas Pallin, Mikael Niemi, Magnus Nordenberg,
Pia Jakobsson

1. Mötets öppnande
Fastställdes att Arne Jonsson, klubbens revisor, håller i kvällens möte.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående medlemsmöte 2017-05-16 gicks igenom och
godkändes.
4. Ekonomi
Resultatet per den 30 oktober är 23 828 kr.
5. Rapport från distrikt och region
 Ny logotyp för SBK. Information om att Skånedistriktet har beslutat att
införa den nya logotypen med välvt tillägg, samt gett möjlighet för
lokalklubbarna att börja använda motsvarande logga själva. Landskrona BK
har börjat använda den logotypen med välvt tillägg, vilket godkändes av
medlemsmötet.
 Information om möjlighet att få aktivitetsbidrag från distriktet på 5 000 kr
för anordnande av ny kursidé alternativt kurs riktad mot ungdomar upp till
20 år. Ansökningsperiod januari-juni 2018.
6. Rapport från grupper
a. Utbildning:
 Christina Radeby berättar att det är en stor efterfrågan för att bli
medlemmar och gå kurs hos oss! Det har hållits många under året och
flera kurser är på gång.
b. Tävling bruks och Lydnad
 2018 års tävlingar har ansökts om, finns på SBK Tävling.
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Förslag på att senarelägga elitspårtävlingen några veckor kommande år
om det är möjligt, för att få tillgång till Sjöängarna och på så sätt kunna
ta emot fler deltagare.

c. Agility
 Diskussioner om hur staketet runt agilitybanan kan sättas upp, Göran
Påander presenterade förslag. Containern ska vändas och stor öppning
ska finnas så att det även fortsättningsvis ska gå att träna
framåtsändande och annat längs med kanten. Föreslogs att köpa in
kravallstaket som relativt enkelt kan flyttas för stor flexibilitet.
Beslutades att inventering av befintligt material ska göras och
kostnadsförslag tas fram till årsmötet.
d. Rallylydnad
 Diskussion om att anordna träningstävling i rallylydnad, antingen i
samband med klubbtävlingarna i bruks- och lydnad, alternativt separat.
Träningsgruppen för rallylydnad bör hålla i detta. Även
träningsgruppen för agility bör anordna träningstävling. Föreslogs att
träningsgrupperna för rallylydnad och agility ska ansvara för att
anordna var sin träningstävling i de respektive grenarna nästa år, i
enlighet med vad som gäller för övriga träningsgrupper på klubben.
e. Mentalitet
 Inget att rapportera.
f. Tjänstehundsombud
 Inget att rapportera.
g. Klubbstugan
 Föreslogs att undersöka ytterligare kostnadsförslag för reparation av
växellådan på åkgräsklipparen, så att beslut kan fattas om reparation
eller nyinköp på årsmötet.
 Styrelsen fick i uppdrag att kontakta Stefan Olsson, VD för Skånska
landskap, angående inkoppling av kommunalt avlopp.
 Problem med möss, Anna Lewitas ska undersöka om Anticimex har
kontaktas. Bengt Ask ska köpa in silikon för att täta så att de inte
kommer in i klubbstugan.
h. Läger
 Inget att rapportera.
i. IT
 Presentation av nytt utseende av hemsidan.
 Upplägg på hemsidan av ny information som skickas till Stefan
Lewitas fungerar bra.
j. Mark
 Rapport lästes upp om läget för tränings- och tävlingsmarker från
Gunilla Persson.
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k. Uthyrning
 Inget att rapportera.
l. Nyckelansvarig
 Inget att rapportera.
m. Materialansvarig
 Tävlingsmaterial i bruks-/lydnadstävlingar har uppdaterats. Om det är
något som fortfarande saknas, kontakta Anna Lewitas.
n. Specialsök
 Specialsöksgruppen behöver tillgång till kartor över områden för att
kunna möjliggöra och strukturera träningen.
 Styrelsen har utsett Bengt Gillstedt som ansvarig i träningsgruppen.
o. Mondioring
 Elin Björn har skickat in förfrågan om ekonomiskt bidrag för domare
och figuranter till Mondioringtävling 2018. Vi har fått möjlighet att få
5 000 kr för distriktsaktivitet, eventuellt 5 000 kr till.
 Beslutades att försöka anordna tävling nästa år igen, förmodligen i juni
eller juli.
7. Övriga frågor
 Jubileumskommitté tillsatt med Elin Ahlström, Frida Liljegren, Eva Paulin och
Göran Påander som sammankallande.
 Städschemat ska fortsätta på samma sätt även nästa år.
 Påminnelse om att lämna in nomineringar till styrelsen till valberedningen, det
är flera som kommer att avgå.
 Stena Fastigheter har inkommit med en förfrågan om att köpa in hundkurser
från oss för sina boende i Landskrona. Björn Wennerström och Elin Ahlström
erbjöd sig som hjälpinstruktörer, men vi behöver erfarna instruktörer som
håller i kurserna och mer information om förutsättningarna.
8. Nästa möte
Nästa medlemsmöte är årsmötet lördagen den 17 februari.
9. Mötet avslutat
Arne Jonsson förklarade mötet avslutat.
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