Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 3
Datum: 2013-05-11
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Marie Kinder
Bengt Jonsson
Ida Lilja (suppleant)
Ingela Brandt
Ingrid Lundh
Jerker Jeppsson (suppleant)
Maria Nordstedt

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justeringsperson
Ingrid Lundh valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.
§3 Röstberättigade
Karin Ekman frånvarande. Ida Lilja är i egenskap av suppleant 1 därför röstberättigad.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2013-04-16, beslut 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 kvarstår till styrelsemötet i juni.
Protokoll från 2013-04-16 godkändes och lades till handlingarna.
§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.
Beslut 1: Ida bevakar att koordinaterna (som mailats till SBK angående klubbstugan) ändras på SBKs
hemsida. Kvarstår sedan föregående styrelsemöte.

§7 Utskickad post
Se bilaga 2.
§8 Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson redogjorde för resultat- och balansrapport (bilaga 3 och 4). Alf

Karlström redogjorde för den reviderade budgeten, bilaga 5.
Beslut 2: Kassör Bengt Jonsson skall se bevaka budget mot konto så Sölvesborgs brukshundklubb
inte överskrider budget. Kvarstår sedan föregående styrelsemöte.

Ansökan gällande föreningsbidrag 2014 till Sölvesborgs kommun är inlämnat. Se bilaga 2, utgående
post.
Uthyrning: Klubbens appell-plan uthyrd till Tuula Lindroos för kennelträff. Styrelsen beslutar att ge
Bengt Jonsson mandat för att i framtiden sköta uthyrningen på egen hand.
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RUS: Det planeras för MH under två helger i sommar 13-14/7 och 27-28/7 samt en i höst i

början av oktober
Utbildning: Karins hundtjänst har sagt upp avtalet och kommer inte bedriva kurser fortlöpande fr.o.m.
maj. Styrelsen beslutar att befria Karins hundtjänst från kvarvarande uppsägningstid.
Pågående/avslutade kurser: tre valp-, och en fortsättningskurs. Två rallylydnadskurser pågår.
Beslut 3: Karins hundtjänst skall upprätta en kölista och lämna till styrelsen så att planering för
kommande kurser kan göras.

Ida Lilja anmäler sitt intresse för att hålla i kursverksamhet framöver och
intresseförfrågningar/kursanmälningar skall länkas vidare till Ida. Ida kontaktar Stefan för att se om
han kan hålla en appell-kurs under 2013. Förslag på ersättning till instruktörer skall arbetas fram av
ordförande enligt följande;
-Arvode (hur mycket kan en medlem få utbetalt per år?).
- Medlem med f-skattsedel.
-Företagsverksamhet.
Finns det möjlighet att anställa någon via Arbetsförmedlingen med lönebidrag för att hjälpa till med
kursanmälningar, kök, städ etc? Styrelsen är enig om att kvalitén måste fortsätta vara lika hög som den
varit under den tid som Karins Hundtjänst har bedrivit kursverksamheten.
Kursverksamheten runt omkring Sölvesborg skall undersökas, framför allt prismässigt. Hur ligger vi i
förhållande till andra?
Beslut 4: Länka utbilningsmail till Ida Lilja.
Beslut 5: Ida pratar med Stefan om appell-kurs.
Beslut 6: Förslag på ersättning för kursverksamhet.
Beslut 7: Anställd med lönebidrag?
Beslut 8: Ingela undersöker kostnad för kursverksamhet hos Helens Zoo

Ordföranden förslår att vi skall börja med validering av kunskaper hos medlemmar för att ”examinera”
Sölvesborgsinstruktörer. Det blir ett sätt för klubben att kunna förvalta medlemmars kunskaper och
erfarenheter utan att de behöver gå instruktörsutbildningen om 100 timmar. Styrelsen är positiv till
detta förslag.
Alf och Bengt får mandat för att upprätta avtal kring instruktörer om det blir tidsmässigt svårt att
rapportera in kursstarter till styrelsen.
Ingen ny information från Studiefrämjandet utan rapportering sker som vanligt.
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. Detta kanske skall vara med sist på
dagordningen permanent? Viktig punkt att se till att klubben får all inkomster som vi är berättigade till.
Mötesdatum för utbildningssektorn kommer framöver.
Tävlingskommitté: Förslag för 2014:

12/4 Ekl spår
25/4 Akl spår och sök
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26/4 Rally alla klasser
3/5 Patrull Lkl + Hkl Ev. flyttas fram
31/5 Sök Lkl + Hkl+Ekl, kväll
13/9 Spår Lkl + Hkl
27/9 Rallylydnad, alla klasser
5-6/10 IPO NS sök och skydd
(26/6 Lydnad klass 1 + 2, kväll)
Ev. rallytävling i januari inomhus, Snapphanarnas ridhus.
Tävlingsledare, tävlingssekreterare och andra medverkande till tävlingar uppmanas att
kontakta Jerker Jeppson och visa sitt intresse för att hjälpa till vid tävlingarna.
Tävlingskommittéen ansöker bara om tävlingar där bemanningen är klar.
Två tävlingsledare kommer att examineras vid söktävlingen i maj. Ytterligare två kommer att
påbörja utbildning till tävlingsledare samt en till tävlingssekreterare.
Tävlingskommittéen kommer att skicka två personer till distriktets planeringsmöte inför 2014.
Nästa möte inom tävlingskommittén blir i juni. Vid frågor kontakta Jerker Jeppsson.
Angående kommande söktävling 25/5 är det hittills 25 stycken anmälda. Alla som är
intresserade av att hjälpa till med kringarbete uppmanas att maila Alf Karlström.
Tjänstehundssektor: Ida Lilja och Eddie Strandberg, har godkänts vid certprov,

certprovsutbildning fortsätter till hösten. Sven Hemmingsson är klar för SM.
Rallykommitté: Två kurser pågår, en tävling är genomförd. Rally har visats för kursdeltagare. I

sommar planeras för Rally på Killebom, både uppvisning i Järnvägsparken och deltagande i
karnevalståget. Rally uttrycker önskemål om att göra PR i detta sammanhang, ev. trycka upp
t-shirts. Se §12, Övrigt. Det kommer att sättas upp listor i klubbstugan där man kan anmäla
intresse för medverkan i Killeboms aktiviteter.
Två ekipage klara för SM, Carina Engkvist och Marie Kinder.
Hemsida: Emelie Brandt kommer fortsättningsvis att ansvara för hemsidan. Eventuellt byta webbhotell
och smidigheten är viktigare än kostnaden. Ingela och Bengt ges mandat att byta om de anser att detta
behövs.
PR/info/sponsring: Det finns framtagna avtal för sponsring som ligger mellan 500 kr och 5000

kr. Alla uppmanas att hjälpa till med sponsorer. Hittills finns avtal tecknade för 28 000 kr.
Tävlingspriser skall, så långt som möjligt, sponsras. Det kommer att sättas upp en tavla på
klubben där aktuella sponsorer kan sätta upp sina dekaler.
Aktivitetsgrupp: Aktivitetsgrupp skall framöver endast vara aktivitetsmöten. Styrelsens representant
blir Marie Kinder. Aktivitetsmöten skall hållas för att styrelsen skall få information om vad
medlemmarna önskar för aktiviteter osv. på brukshundklubben.
Fototävling skall anordnas för att få in bilder från klubbens medlemmar till roll ups och andra
reklamsammanhang. Ida ansvarar för denna.
Beslut 9: Tavla och fack för sponsorer, ev. kan kommunens fixargäng ordna med detta.
Beslut 10: Kostnad för ”Rull ups”, Ida återkommer på nästa styrelsemöte med mer information.
Beslut 11: Fototävling skall utlysas. Ida ansvarar för denna.
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Stuga & kök: Det nya arkivet är snart färdigbyggt. Gällande ombyggnation av kök så avvaktar vi
framöver med detta.
-Spegeln är klar för uppsättning och detta sker v. 22.
-Godisförsäljningen har börjat bra och styrelsen är positiv till att Ingela fortsätter att köpa in godis för
att öka trivseln på klubben.
Beslut 12: Ingela stämmer av kassalådan mot inköpen för att se om det fungerar med försäljning av
godis.

Förslag om att koppla på tryckledning, detta kommer inte att genomföras före vintern. Sbg
Energi sponsrar. Många deltog i fixarkvällen och mycket blev gjort i stugan men löven kunde
inte räfsas p.g.a. blåst.
Gräset kommer att klippas innan söktävlingen i maj. Tävlingsansvariga uppmanas att se över
att kaninhål fylls igen.
Förslag lyfts om att minska på kostnader för sophämtning genom att källsortera. I och med att
avtalet med Karins hundtjänst upphör, upphör även städningen.
Distriktsmöte 2013-04-23: Avrapportering från distriktsmötet föredrogs på klubbmötet i maj.
VU: Inga rapporter.
HU: Uppvisning 1 maj i Bromölla var ett uppskattat inslag. Deltagandet i Föreningsmässan på

Slottslängorna var inte lika lyckat, det var inte många besökande. Hundungdom har kurser på
gång.
§9 40-årsjubileum
Då tidigare festplanerare har avsagt sig uppdraget så skall Maria ansvara för att engagera fler
medlemmar så festen blir av som planerat den 17 augusti.
Maria: förslag på mat, sånghäfte, lekar
Ingrid: tårtor och musikalternativ
Jerker: musikalternativ
Alf filar på en eller ett par gamla historier från är allting började.
Göte Lindholm, bjudas in?
Ingela- möbler och tält (BSK)
Samtliga förslag redovisas under styrelsemötet i juni.
Inbjudan mailas av Ingrid till Karlshamn, Olofström, Rödeby, Ronneby samt Karlskrona. Två
representanter från vardera klubb är inbjudna samt distriktsrepresentant.
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Beslut 13: Information skall sättas upp samt läggas ut på facebook av Marie, när postern är klar.

§10 Framtid/ klubbens visioner
Nulägesanalys skall göras efter nästkommande medlemsmöte för vidare input.
§11 Möten
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
I uppdrag från medlemsmötet 2013-05-07 skall styrelsen undersöka följande:
1. Se över kursverksamheten. Se §4, Utbildning.
2. Diskutera med Emelie Brandt om hon vill bli ny webmaster. Se §4, Hemsida.
3. Uppvaktning av SM-deltagare. Till styrelsemötet i juni.
4. Se över ev. beställning av t-shirts (tröjor) inför uppvisningar. Se § 12, Övriga frågor.
5. Jubileumsfesten. Se § 9.
§12 Övriga frågor
-Styrelsedokumentet från 2012 är upphittat och skall scannas in digitalt. Detta skall sedan
uppdateras/revideras.
Beslut 14: Bengt scannar in styrelsedokumentet.

-Inköp för kontorsmateriel: till dagordningen för nästkommande styrelsemöte.
-Sveland sponsrar en helg (15-16/6) med Memea Mohlin. Denna kommer att kostar 500kr/deltagare
och då ingår det mat för båda dagarna.
-Kaninhålen skall fyllas igen.
Beslut: 15: Ordföranden kollar med Sven.

-Styrelsen diskuterade även hundförarkläder som går att beställa via Studiefrämjandet. Information
kring detta kommer att hängas i klubbstugan.
-Tröjor med klubbens logotype på skall ordnas inför uppvisningen på Killebom.
§13 Styrelsemötets avslutande
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.
Justeras

Ordförande Alf Karlström
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Justeringsperson Ingrid Lundh

Protokollsekreterare Maria Nordstedt
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