Protokoll fört vid medlemsmöte med Sölvesborgs Brukshundklubb
Datum:20130910
Tid: 12.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande: 22 st
§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf K hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Fastställande av röstlängd
Mötet beslutade att uppskjuta fastställandet av röstlängden samt att den endast
ska fastställas om votering kommer till stånd.
§3 Val av mötes ordförande
Mötet beslutade att välja sittande Alf K till ordförande.
§4 Styrelsens anmälan protokollförare
Styrelsen anmälde Ingrid Lundh till protokollförare.
§5 Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Mötet beslutade att välja Hilda Hyddesten och Ida Lilja till justeringsmän och tillika
rösträknare.
§6 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Anslag för mötet har publicerats på hemsidan och på klubbstugan en månad i förväg.
§7 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes
§8 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. Genomgång av
beslutspunkter:
1. Hänskjuts till § 12b
2. Hemsidan är på gång, Bengt J informerade
Beslut 1: kvarstår sen förra medlemsmötet ”Mötet beslutar att ge Emelie Brandt i uppdrag
att skapa en ny hemsida.”
3. SM-deltagare kommer att uppvaktas i samband med årsmötet
4. Angående lunchbiljetter på tävlingar, kvarstår
Beslut 2: kvarstår sen förra medlemsmötet ” Mötet beslutar att ge tävlingskommittén i
uppdrag att göra och dela ut fika och lunchbiljetter.”
5.
6.
7.
8.

T-shirts med tryck ”40-årsjubileum”, det finns några kvar till försäljning i klubbstugan
Hänskjuts till § 12c
Städlista finns på hemsidan
Hänskjuts till § 12a
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9. Hänskjuts till § 12e
10. Patrik Karlsson uppvaktades, av Anders Brorsson, han har framfört sitt stora tack.
§9 Information från styrelsen
Sponsoravtalen alla medlemmar uppmanas att hjälpa till med att teckna sponsoravtal,
kontakta Alf K eller Ingela B innan kontakt för att undvika dubbla förfrågningar.
Fler funktionärer tidigare instruktörer har fått förfrågan att hjälpa till som funktionärer vid
tävlingar men det behövs fler. Medlemmar uppmanas att anmäla intresse, det är ett bra sätt att
skaffa sig erfarenhet i tävling.
Ombyggnader Nya sekretariatet är snart färdigställt, mattläggning kvarstår. Lillstugans
ombyggnad är påbörjad väntas vara klar under v 37.
Lönebidragsanställd vi har önskat en person som kan hjälpa till på klubben och samtal om
detta pågår.
Spegeln är uppsatt och uppskattas av många, viktigt att fälla ner luckan över spegeln när man
är klar.
Inbrott vi har haft inbrott och kassaskåp, startpistol och skanner stals, försäkringsbolag är
kontaktat. Konstaterar att larmet fungerar.
PR material PR material håller på att tas fram för att användas på bland annat
medborgarkontor och bibliotek.
Föreläsning Memea Mohlins föreläsningsdagar var välbesökta deltagarna var positivt inställda
och det var två trevliga dagar, tyvärr inte så många deltagare från Sbg BK.
§10 Ekonomi
Balansrapport, bil 1, och resultatrapport, bil 2, redovisades. Redogörelsen lägges till
handlingarna. Styrelsen kommet att titta extra på elkostnaderna.
Beslut 3: Anslag vid strömbrytarna till appellplanens lampor uppmaning att inte tända hela
planen när man tränar ensam.
§11Rapporter från kommittéer
Utbildning Karins hundtjänst har inte längre uppdraget för utbildningarna. Ida Lilja och Hilda
Hyddesten har varit flitiga, de har genomfört en valpkurs och en fortsättningskurs. De
kommer att starta en valpkurs 22/9 , det finns 10 st anmälda. En fortbildningskurs är också på
gång, det finns 6 st anmälda. Det finns en liten kö av intresserade att gå valpkurs.
Beskrivningar av kurserna finns på hemsidan.
RUS Bertil H informerar om att tre MH har genomförts under juli-augusti, 24 st hundar och
alla ägare var jättenöjda. 6/10 är nästa MH, denna är fulltecknad och det finns 2 reserver.
Funktionärsstaben är ännu ej klar. Det kommer att utbildas fler funktionärer i höst samt
testledarutbildning, ett par personer från klubben är intresserade. MH banan har använts
flitigt, RIS har använt den två gånger och en till är på gång. Funktionärerna är jätteduktiga
och arrangemanget flyter på bra.
Tävling Till helgen genomförs spårtävlingar, Stefan N kommer att genomföra sin examination
som tävlingsledare. Samarbetet med markägarna har varit positivt, tävlingen ligger bra i tid i
förhållande till älgjakt. 12 st anmälda till lägre klass och 7 st till högre klass, det är trevligt att
man uppskattar att komma till oss och tävla.
Tjänstehund Ligger nere för tillfället, man har bromsat lite från blekingegruppen.
Rally 83st har anmält sig till klubbens rallylydnadstävling 28/9, funktionärer behövs, alla
funktionärer kommer att samlas för information innan. Klubben har två SM-ekipage, Lisa
Grönstedt Vilhelmsson och Carina Engkvist. Det har varit uppvisningar på Killebom. Stort
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intresse finns att gå på kurs, mötet diskuterade alternativ att använda externa kursledare för att
hjälpa till med att hålla kurser.
Beslut 4: Rallysektorn ska titta över möjligheter att använda externa kursledare för att hålla
kurser, och sedan återkomma till styrelsen.
PR info Se info styrelsen
Hemsidan Se info styrelsen
Aktivitetsgruppen Mötesdatum bestäms till 8/10, Marie K skriver anslag och anslår på
hemsida och på klubbens anslagstavla.
Stuga kök Fixarkväll är på gång, stugan är i bra skick och det ska vi försöka hålla den vidare i
vi kommer att ägna oss Åt ”ogräs och skit”. Det behövs mer hjälp i köket.
§12 Övriga frågor
a) 40 års-fest blev inställd pga för få anmälda. Nytt datum fastställt till 23/11 anslag finns
på hemsida och på klubben, sista anmälningsdag 1/11, anmälan till Bengt J,
självkostnadspris 200kr.
b) Ersättning kursledare, information om olika ersättningsalternativ: Utan F-skatt
999kr/kurs medhjälpare 450kr/kurs, vid ytterligare kurser får man ett års medlemskap
i klubben. F-skatt utgår ersättning med 2000Kr/kurs. Vi vill framhäva kvalitet och
kompetens i samband med att se över det billigaste alternativet. Mötet diskuterar
alternativet med att ta in extern hjälp fram för allt när det handlar om alternativet att
ställa in kurser, se även Rally. Ramarna för kurserna är 12h och minst 6 deltagare.
Anna och Stefan är intresserade av att starta Appell kurs, information finns på
hemsidan. Kurspriser diskuterades.
Beslut 5: Handpenning i samband med anmälan till kurser ska diskuteras på nästa
styrelsemöte.
c) Aktivitetsmöte, se rapporter från kommittéer.
d) Gula västarna
Beslut 6: Frågan om gula västarna, hänskjuts till aktivitetsmötet
e) Avtal RIS, avtalet med kommunen om markområdet RIS är klart det handlar om ca
3500m2, belysning kommer att sättas upp det blir en investering med ca 50 000-60
000kr. Sponsor avtal finns i utbyte mot ledlampor, stolpar är på gång från kommunen.
Beslut 7: Styrelsen får i uppdrag att skriva samarbetsavtal med RIS angående markområdet.
f) Aktivitetskort studiefrämjandet, det är bra om alla som tränar i grupp, om minst tre st,
fyller i aktivitetskort. Ring Bertil Hemmingsson för att få listor.
g) Parkering O-Ringen, vi har fått en förfrågan om att använda vår anläggning till
parkering. Mötet diskuterar att ta tillfället i akt att tjäna pengar till klubben, t ex att
anordna korvgrillning till försäljning.
Beslut 8: Styrelsen får i uppdrag att diskutera lämplig hyra, då O-ringen vill använda vår
anläggning, marken, till parkering.
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§13Mötets avslutning
Alf K tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Mötets ordförande
Alf Karlström

Sekreterare
Ingrid Lundh

Justeringsperson
Hilda Hyddesten

Justeringsperson
Ida Lilja
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