Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 7
Datum: 2017-11-19
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Frida Elofsson
Ingrid Lundh
Maria Nordstedt
Anna Strandberg
Nellie Hansson
Från valberedningen Cecilia Ohlsson

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Vi hälsar Cecilia O extra
välkommen som representant för valberedningen.
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Maria N valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Jesper, Bengt, Andreas och Malena  har anmält förhinder, Per saknas alla är därmed röstberättigade på
mötet.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs
4b Valberedningen
Frågan ställs hur styrelsen ställer sig till sammansättning av styrelsen 2018.
§ 5 Föregående mötesprotokoll 20170926
2:5, 4:2, 6:1 - 6:5, 6:7 och 6:8  avklarade.
3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Andreas Hyddesten
tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda. 2017-09-26 Alf K övertar uppdraget. Kvarstår.
Beslut 5:3  Vi arbetar för att ha två personer ansvariga för hemsidan, vi vill ha en back upp funktion.
kvarstår
Beslut 6:6 Avtalat möte mellan Jesper och Frida har ej avhållits, Alf K kontaktar Jesper för nytt möte.

§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.

§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser, ansökan Balkenhausenfonden samt uppskov med sponsring av
Sölvesborg Mjällby Sparbank.
§ 8 Kommittéer och förtroendeposter
Inget aktuellt just nu.
§ 9 Rapporter
Ekonomi
Alf K redogör för resultat och balansrapport.
RUS
MH för en vecka sedan, nya funktionärer och en testledare examinerade.
Utbildning
Några kurser är igång. Det har varit ett utbildningsmöte där det bestämdes att det blir instruktörsmöte
12/12, det bjuds på julfika. Avsikten är att planera för kursverksamheten 2018.
Tävlingskommitté
Inget nytt att rapportera, tävlingarna är spikade för 2018.
Tjänstehundssektor
Certprov har genomförts där alla deltagare blev godkända.
Rallykommitté
Det är planerat för större tävlingar nästa år, dubblerade i två klasser. Det är många som är här och tränar
på de öppna träningarna på tisdagar.
Hemsida
Jesper har meddelat att han tänker avgå som hemsideansvarig från årsskiftet, det kommer att genomföras
ett överlämnandemöte. Valberedningen informeras om att styrelsen önskar en person som är intresserad av
att ansvara för hemsida.
PR/Info/Sponsring
Vi har ansökt om sponsring av Ivetofta sparbank i samarbete med HU. Vi har skickat en ansökan om
bidrag från Balkenhausenfonden i sambarbete med HU. Vi har ansökt om att flytta fram en sponsring för
hall från 2017 till 2018. Kläder med klubbtryck är beställda. Det kommer en beachflagga med logga från
Studiefrämjandet.
Hundungdom
Agility tävling har genomförts, den gick bra och de fick mycket beröm utifrån. De är på gång att planera
för tävlingar till nästa år. De förbereder för uppvisningar nästa år till Första maj, Barnfestivalen och
Killebom. Två nya styrelsemedlemmar är på gång.
Stuga kök
Verksamheten har fungerat bra.

Medlemsmöte/Årsmöte
20180207, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner är på gång.
7:1 Ingrid får i uppdrag att sätta upp anslag med inbjudan till årsmötet på klubben, på hemsida och
facebook klubb före decembers utgång, samt ta fram en dagordning för mötet.
7:2 Bengt ansvarar för att bokslut blir gjort och revision blir utförd. Bengt kontaktar revisorer.
7:3 Bengt och Alf ansvarar för budgetförslag.
7:4 Maria N ansvarar för fikat, smörgåstårta 35p.
7:5 Frida anslår en uppmaning till klubbens medlemmar att lämna förslag till årets kämpe.
7:6 Vi hänskjuter inköp av presentkort och blommor för uppvaktning till nästkommande styrelsemöte.

Distriktsmöte
20180306 Årsmöte
VU-rapporter
Inga
§ 10 Träningshall
Alf och Bertil har varit i Hässleholm och informerat om våra planer för Dressyrhall. De har ett annat
förslag på hallbyggnad, helt i stål, som vi ska få ta del av. Vi avvaktar med ansökan om byggnadslov till
kostnader och sponsring är klara.
§ 11 Övriga frågor
Inför SM 2018, lillstugan är bokad.
Nästa möte 8/1 kl 18.30.
7:7 Ingrid får i uppdrag att ta färdigställa verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för
underskrifter på mötet. Maria skriver på dessa tidigare eftersom hon inte kan delta i mötet.
§ 13 Mötets avslutning
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.
Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Maria Nordstedt

