Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 2
Datum: 2013-04-16
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Marie Kinder
Bengt Jonsson
Ida Lilja
Ingela Brandt
Ingrid Lundh
Karin Ekman
Jerker Jeppsson
Maria Nordstedt

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justeringsperson
Ida Lilja valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.
§3 Röstberättigade
Samtliga närvarande styrelseledamöter.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2013-03-12, beslut 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 kvarstår till styrelsemötet i maj.
Protokoll från 2013-03-12 godkändes och lades till handlingarna.
§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.
Beslut 1: Ida mailar koordinater till SBK så det blir enklare att hitta till klubbstugan. Kvarstår sedan
föregående styrelsemöte.

§7 Utskickad post
Se bilaga 2.
§8 Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson meddelar att klubbens är under kontroll. Ordförande berättar att
budget mot konto inte är klart för redovisning. Delrapportering visar att tidigare budget ser ut att vara
korrekt. Gällande post- och bankgiron så är samtliga aktiva och skall behållas. Undran från föregående
styrelsemöte gällande underlag för faktura från MAXI är utrett.
Beslut 2: Alf sammanställer budget mot konto och redovisar på kommande styrelsemöte 2013-05-14.

Ansökan gällande föreningsbidrag 2014 till Sölvesborgs kommun är förberedd av Ingrid skall skickas
in före 31/5.
Uthyrning: Ingenting nytt.
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RUS: Ida informerar om planerad tredagars-mh för juli/augusti. Rekrytering av figuranter pågår. Ett
antal personer kommer att delta i funktionärsutbildning för MH framöver.
Utbildning: Karin informerar om pågående kurser; valp- och fortsättningskurs (2 valpkurser är
avslutade, 1 valpkurs o fortsättningskurs är pågående). Två rallylydnadskurser på onsdagar. En
tävlingsinriktad kurs är planerad att starta till våren, skall tas upp i utbildningskommittén.
Ingen ny information från Studiefrämjandet utan rapportering sker som vanligt. SF håller på att
sammanställa Sölvesborgs BKs tillgodohavande för 2012.
Önskan om dokument för träningsgrupper skall mailas till Bertil Hemmingsson för alla
träningsgrupper om tre personer (eller fler). Detta då Sölvesborgs brukshundklubb redovisar till
Studiefrämjandet för att erhålla en peng/tränande medlem.
Avtalet mellan Sölvesborgs brukshundklubb och Karin Ekman (Karins Hundtjänst) skall omförhandlas
då det inte varit så stort antal kurser i inomhushallen på Sölvesborgs Hundcenter som förväntat.
Beslut 3: Avtal omförhandlas mellan Sölvesborgs brukshundklubb och Karin Ekman.

Tävlingskommitté: Jerker informerar om det nya förslaget för tävlingar 2014 som baseras på att
appelltävling skall anordnas under samma dag som rallylydnadstävling för att på så vis öka
deltagarantalet. Vidare har en förfrågan skickats till rallykommittén om dessa önskar fler tävlingar
under 2014.
-Framöver kommer tävlingskommittéen även kräva att tävlingsledare finns i god tid före ansökan om
ny tävling för att inte riskera att stå utan.
-För att kunna kvalitetssäkra Sölvesborgs brukshundklubbs tävlingar så kommer sektorn även att hålla
ett möte efter varje genomförd tävling för en avstämning. Tävlingskommittéen har möte 2013-05-14,
2013-08-27 samt 2013-10-22.
Tjänstehundssektor: Ida berättar att två ekipage skall testas för cert. 2013-04-27-2013-04-28.
Rallykommitté: Marie informerar om att en lista över samtliga som tränar rallylydnad på Sölvesborgs
brukshundklubb skall upprättas. Rallykommittén kommer även att gå genom regler för
månadstävlingar som hålls tillsammans med andra runt orten. Rallylydnad kommer att visas i lilla
parken vid Hästtorget på torsdagen under Killebomfestivalen.
Hemsida: Alf berättar att han har varit i kontakt med Bo som inte är positiv till en ny hemsida (via
one.com). Styrelsen beslutar att ett digitalt nyhetsbrev skall ligga på hemsidan istället för att skickas ut
per post till samtliga medlemmar.
För att få barometern mer levande på hemsidan skall ett excel-ark användas framöver för att enklare
räkna fram poäng. Mer information under nästa styrelsemöte.
Beslut 4: Information om facebook-gruppen skall ut på hemsidan.

Sedan föregående styrelsemöte har följande förändringar gjorts:
-medlemsansökan enligt SRSK.
-en mapp för arkiverad information (äldre än sex månader).
-forumet tas bort och istället informerar vi om facebook-gruppen.
-ändrar från Klubbens tävlingar till Tävlingar 2013.
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PR/info/sponsring: Ingela informerar om befintliga sponsringsavtal och de som är under förhandling. I
nuläget cirka 17 000 kr. Vidare berättar Ingela att EasyInfo är positivt inställda till att rapportera från
klubben vid aktivitet.
Beslut 5: Jerker återkommer med prisuppgifter för skyltar i 1,-2,- och 3-färg. Kvarstår sedan
föregående styrelsemöte.

Tavla med våra sponsorers logotyper skall göras. Skall denna sitta mitt över ytterdörren? Beslut tas
under nästkommande styrelsemöte
Beslut 6: Vem ordnar med tavla och fack för sponsorer? Vad skall denna hänga?

Under styrelsemötet i maj skall styrelsen diskutera hur klubben blir mer attraktiv - hur vi får fler
medlemmar och hur vi når ut till media utan kostnader.
Beslut 7: Kostnad för ”Rull ups”, Ida återkommer på nästa styrelsemöte.
Beslut 8: Hur blir vi mer attraktiva för nya medlemmar? Kvarstår sedan föregående styrelsemöte.

Aktivitetsgrupp: Senaste aktivitetsmötet kretsade kring hur vi skall få Sölvesborgs brukshundklubb
mer attraktiv, både för tränande medlemmar och för deltagare vid tävling. Styrelsen är positiv till
aktivitetsgruppen och förslag på att grillkväll skall anordnas i samband med nästkommande möte.
Datum för detta beslutas under medlemsmötet 2013-05-07.
Stuga & kök: Alf redovisar offert på ombyggnaden av klubbstugan gällande sekretariatet. Kostnaden
blir ca. 5000kr och utförs av Sölvesborgs kommuns Naturvårdslag.
-Spegeln är klar, plintar för uppsättning skall gjutas.
-Styrelsen beviljar Ingela att upprätta en ny kassalåda parallellt med fikalådan för att prova om
försäljning av godis kan fungera för att göra köket mer attraktivt.
Beslut 9: Ingela upprättar ytterligare en kassalåda i samband med prov av godisförsäljning.

Inför distriktsmötet 2013-04-23:
Styrelsen har förtroende för samtliga representanter som åker på distriktsmötet att ”känna av”
stämningen samt delge vår åsikt om liggande förslag. Sölvesborgs brukshundklubb accepterar en
höjning av medlemsavgifter under förutsättning att reducering av utgifter görs i den mån det går. I
samband med detta önskas en balansräkning för organisationen. Gällande bildande av
verksamhetsklubb för agility samt ändring av grundstadgar i samband med detta så är Sölvesborgs
brukshundklubb positivt inställda till detta. Styrelsen har inga invändningar mot förslaget om
förändringar av bruksprovsreglerna (vilket innebär att för de raser som Svenska Brukshundklubben
inte har avelsansvar kan kravet på genomförd MH ersättas av genomfört BPH).
Styrelsen diskuterar kring liggande motioner gällande regler bruksprov, hinderhöjd/apportstorlek,
förtur för deltagare i det egna distriktet och bifaller FS förslag gällande dessa. Gällande mondioring
som officiell sport i Sverige är styrelsen positiv.
VU: Inga rapporter.
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HU: Ingen representant på plats. 1/5 kommer HU vara på plats i Folkets park i Bromölla för att visa
upp och prata om sin organisation.
§9 40-årsjubileum
Maggan och Lena inbjudna och närvarande under diskussionerna kring jubileumet. Två från varje
omkringliggande klubbar kommer att bjudas in. Datum är satt till den 17 augusti. Grillbuffé till
självkostnadspris är föreslagit. Medlemmar samt respektive är välkomna. Information skall sättas upp
samt läggas ut på facebook av Marie, när postern är klar. Tarja tillfrågas att göra denna. Förslag ligger
gällande livemusik, Patrik Håkanssons band? Fler deltagare i festkommittén kommer att efterlysas.
Representant(er) från festkommittén kommer att närvara även vid nästa styrelsemöte.
§10 Framtid/ klubbens visioner
Nulägesanalys skall göras efter nästkommande medlemsmöte för vidare input enligt visad Power
Point-presentation.
§11 Kommande möten
2013-05-14 kl. 18:30 styrelsemöte
2013-06-18 kl. 18:30 styrelsemöte
2013-05-07 kl. 18:30 medlemsmöte
2013-09-10 kl. 18:30 medlemsmöte
2014-02-23 kl. 13:00 årsmöte
§12 Övriga frågor
-Ingrid Lundh tar över ansvaret för nycklarna och de kommer att förvaras i kassaskåpet.
-Styrelsedokumentet skall uppdateras under nästa styrelsemöte.
Beslut 10: Uppdatera styrelsedokumentet. Maria tar med fjolårets.

-Inköp för kontorsmateriel: till dagordningen för nästkommande styrelsemöte.
§14 Styrelsemötets avslutande
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Ida Lilja
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Protokollsekreterare Maria Nordstedt
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