Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb
2014
Datum: 2014-02-23
Tid: 15:00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Ingrid Lundh
Ingela Brandt
Bengt Johnsson
Ida Lilja
Maria Nordstedt
Stefan Nilsson
Jerker Jeppsson
Andreas Hyddesten

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Röstberättigade
Samtliga närvarande ledamöter.
§ 3 Val av justeringsperson
Ida Lilja och Andreas Hyddesten valdes att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
§ 4 Dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 5 Val av firmatecknare
Ordförande Alf Karlström 560213-3513 och kassör Bengt Johnsson 610414-3331 valdes att
var för sig teckna klubbens firma.
§ 6 Övriga ansvarsområden
Postfack: Alf Karlström och Bengt Johnsson.
Handkassa: Bengt Johnsson.
§ 7 Inför nästkommande styrelsemöte.
Styrelsedokumentet skall läsas av samtliga styrelsemedlemmar för årlig uppdatering på
nästkommande styrelsemöte.
Beslut 1: Bengt mailar ut styrelsedokumentet till Sölvesborgs brukshundklubbs styrelse.
§ 8 Genomgång av sektorer och representanter för Sölvesborgs brukshundklubb 2014.
Stuga och kök: Stefan Nilsson får i uppdrag att diskutera med Sven Hemmingsson om
sektorns representanter. Maria Nordstedt anmäler intresse som representant för stugsektorn.
Tävlingssektorn: Stefan Nilsson är sammankallande. Helen Persson och Roger Nilsson sitter
kvar under 2014. Anders Brorsson väljs in som ny representant. Stefan Nilsson ombedes
kontrollera med Tarja Hosio och Jörgen Svensson huruvida de väljer att ingå i
tävlingssektorn under 2014.
Tjänstehundssektorn: Stefan Nilsson får i uppdrag att kontakta aktuella representanter för att
se huruvida de väljer att kvarstå under 2014.
RUS: Bertil Hemmingsson ansvarar för verksamheten under 2014. Ida Lilja väljs in som ny
representant.

Web- och Itsektorn: Dessa sektorer är numer en. Ida Lilja är sammankallande. Ingela Brandt
och Bengt Johnsson fortsätter att ingå under 2014.
Rallysektorn: Alf Karlström får i uppdrag att undersöka huruvida Maggan vill vara
sammankallande för rallysektorn samt kontrollera vilka medlemmar som representerar
Sölvesborgs brukshundklubb i rallysektorn.
Distriktsombud: Alf Karlström och Ida Lilja fortsätter som representanter. Sven
Hemmingsson, Ingrid Lundh och Maria Nordstedt är reserver.
§ 9 Kommande styrelsemöten under 2014.
Tisdagar kl. 19:00-21:00. Kommande möte är tisdagen den 18/3.
§ 10 Utvidgade tider för skott på appellplanen.
Förslag på Sölvesborgs brukshundklubbs årsmöte för 2014 inkommer gällande tiderna för
skjutande på appellplanen. Styrelsen beslutar att utöka tiderna och att sunt förnuft skall råda.
Övriga tider är dock tränande ekipage ansvariga för att förhöra sig om skotträdda hundar
finns i närheten samt sätta ut varningsskyltar för allmänheten.
Beslut 2: Stefan Nilsson får i uppdrag att beställa fyra skyltar till detta.

§ 11 Övriga frågor.
Bengt Johnsson får i uppdrag att uppdatera styrelsens mailadresser.
Alf Karlström och Ingrid Lundh får i uppdrag att ansöka kommunala fritidsbidrag för år 2015.
Inför nästa möte skall belysning längs cykel- och gångpromenaden diskuteras.
En ny träningstävling är planerad framöver. Förslag och synpunkter kring denna mottages
tacksamt.
Inför kommande tävlingar skall tävlingsledaren maila lista till Bengt Johnsson samt till
stugsektorn på samtliga funktionärer. Samtliga funktionärer skall få information om att de
behöver anmäla sig i köket för att hämta ut mat alt- fika. Bengt kommer sedan räkna
schablonmässigt på detta för att uppskatta utgifter för tävlingar.
§ 12 Styrelsemötets avslutande.
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.
Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Maria Nordstedt

Justeringsperson Ida Lilja

Justeringsperson Andreas Hyddesten

