Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 5
Datum: 2013-08-13
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Marie Kinder
Bengt Jonsson
Ida Lilja (suppleant 1 - röstberättigad)
Ingrid Lundh
Jerker Jeppsson (suppleant)
Maria Nordstedt

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Val av justeringsperson
Karin Ekman valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.
§3 Röstberättigade
Ingela Brandt är frånvarande. Ida Lilja är i egenskap av suppleant 1 därför röstberättigad.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2013-06-18, beslut 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 samt 14 kvarstår till styrelsemötet i
september. Protokoll från 2013-06-18 godkändes därmed och lades till handlingarna.

Beslut 7 (föregående protokolls beslut 9): Bengt Jonsson köper nytt kassaskrin. Kvarstår sedan
tidigare.
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Beslut 8 (föregående protokolls beslut 10): Förslaget med tre nivåer av ersättning ska föras in som
punkt till nästa medlemsmöte. Kvarstår sedan tidigare.

Beslut 9 (föregående protokolls beslut 14): Styrelsemedlemmar läser igenom styrelsedokument inför
nästa styrelsemöte så att detta kan uppdateras och godkännas. Kvarstår sedan tidigare.

Beslut 2, 4, 8, 11, 12 samt 13 är avhandlade enligt föregående protokoll.
§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.
§7 Utskickad post
Se bilaga 2.
§8 Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson redogjorde för balansrapport (bilaga 3). Klubbens ekonomi är

stabil. Ida Lilja skall meddela kursdeltagarers uppgifter till kassören så att faktura kan skickas
ut per mail till dessa. För närvarande finns någon deltagare som inte har betalt sin kurs.
Beslut 10: Kassör Bengt Jonsson skall se bevaka budget mot konto så Sölvesborgs brukshundklubb
inte överskrider budget. Kvarstår sedan föregående styrelsemöte.

Uthyrning: Ingen uthyrning är planerad dock är fotografering av SM-deltagare inplanerad under sön.
18/8.
RUS: MH inplanerat 29/8.
Utbildning: Telefonnummer till Karins hundtjänst skall tas bort från hemsidan så att de som önskar gå
kurs hos Sölvesborgs brukshundklubb kommer direkt till aktuell instruktör.
Planerade kurser: en valp-, och en fortsättningskurs. Två är anmälda till rallykurs.
Förslaget om tre ersättningsnivåer för instruktörerna kompletterades med en fjärde kategori
-medhjälpare. Ersättning till denna bestäms uppgå till 450 kronor.
Beslut 11: Tillägg med en fjärde kategori till ersättning för instruktörer/medhjälpare. Skall redovisas
på medlemsmötet i september.

Ingen ny information från Studiefrämjandet utan rapportering sker som vanligt.
Tävlingskommitté: Alla tävlingar för 2014 är ansökta och godkända från SBK förutom IPO/NS.

12/4 Ekl spår
25/4 Akl spår och sök
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
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27/9 Rallylydnad, alla klasser
5-6/10 IPO NS sök och skydd
(26/6 Lydnad klass 1 + 2, kväll)
Lösenord och användarnamn var bytt till portalen för ansökan om tävlingar. Det var även
(rally)tävlingar ansökta som inte meddelats till tävlingskommittén. Beslut tas om att
kommande rallytävlingar skall rallysektionen själva ansöka om.
Beslut 12: Rallykommittén ansöker fortsättningsvis om tävlingar direkt till SBK.
För att försvåra att obehörig använder klubbens dator skall dörren in till sekretariatet alltid
vara låst.
Beslut 13: Skylt skall upp på dörren om att denna alltid skall vara låst.
Nästa möte för tävlingskommittén är bestämt 27/8.
Tjänstehundssektor: Yvonne Svensson, Jörgen Larsson och Sven Hemmingson representanterar

Sölvesborgs brukshundklubb i Tjänstehunds-SM. Bästa placering fick Yvonne Svensson som
slutade på en sjätte plats.
Rallykommitté: Maggan tar över rollen som sammankallande efter Marie Kinder. Rally-SM går av
stapeln i september. Carina Engkvist och Lisa Grönstedt Williamsson representerar Sölvesborgs
brukshundklubb.
Beslut 14: Rallykommittén önskar en egen mailadress. Bengt Jonsson fixar detta.

Hemsida: Bengt Jonsson undersöker hur det fortskrider med hemsidan. Ida Lilja skall tillsammans
med Alf Karlström uppdatera framför allt utbildningsfliken men hemsidan i stort för att hjälpa Emelie
Brandt att komma i ordning på den nya sajten.
Beslut 15: Uppdatering/upprensning av hemsidan.
PR/info/sponsring: Lista på sponsorer samt tillfrågade företag skall upprättas för att minimera risken
att samma företag tillfrågas ytterligare. Avtal med Juhlins i Bromölla förhandlas.
Beslut 16: Lista över sponsorer/tillfrågade företag skall upprättas.
Aktivitetsgrupp: Mötesdatum skall bestämmas under medlemsmötet. Aktiviteter är fria för alla att
annonsera ut via facebook eller hemsida.
Stuga & kök: Bålgetingar har byggt bo på klubbstugan. Sanering pågår.
Listor för säsongens städ i klubbstugan har kommit ut till medlemmarna.
Inbrott i klubbstugan, dörren uppbruten och kassaskåpet stulet. I detta fanns två startpistoler,
ammunition till dessa, chipläsare, videofilm (Välkommen valp) samt reservnyckel till plåtskåpet.
Polisutredningen är nerlagd.
Beslut 17: Jerker beställer ny chipläsare.
Beslut 18: Alf beställer nya startpistoler.
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Styrelsen beslutar en startpistol fortsättningsvis skall ligga i det låsta rummet i lektionssalen.

Distriktsmöte: Inga rapporter.
VU: Inga rapporter.
HU: Inga rapporer.
§9 40-årsjubileum
På grund av för få anmälda till jubileumsfesten har datumet skjutits fram till 23 november. Ingrid
Lundh ordnar med ny inbjudan och Bengt har meddelat de anmälda om datumändringen. Nytt pris blir
200 kronor per person eftersom vi kommer att hålla festen i klubbstugan och kostnaderna beräknas bli
lägre.
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
2013-09-10 kl. 18:30 medlemsmöte
2013-09-17 kl. 18:30 styrelsemöte
2013-10-15 kl. 18:30 styrelsemöte
2014-02-23 kl. 13:00 årsmöte
Kallelse till medlemsmötet skall hängas ut i stugan. Ingrid Lundh ordnar med detta.
§12 Övriga frågor
Besked från Sölvesborgs kommun väntar gällande marken som Riesen i Syd vill hyra.
Diskussion kring glöggkväll inställt för julbord då jubileumsfesten kommer nära inpå.
§13 Styrelsemötets avslutande
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.
Justeras

Ordförande Alf Karlström

Justeringsperson Karin Ekman

Protokollsekreterare Maria Nordstedt
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