Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 7
Datum: 2013-11-05
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Bengt Jonsson
Maria Nordstedt
Karin Ekman
Ingela Brandt
Ingrid Lundh
Ida Lilja (suppleant)

§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
Marie Kinder och Jerker Jeppsson har anmält frånvaro. Ida Lilja är därmed röstberättigad i egenskap
av suppleant för Marie Kinder.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2013-10-15, 2, 3, 6, 8, 9, 10 samt 15 kvarstår till styrelsemötet i december.
Protokoll från 2013-10-15 godkändes därmed och lades till handlingarna.

Beslut 2, 4, 8, 11, 12 samt 13 är avhandlade enligt föregående protokoll.
Beslut 4 (föregående protokolls beslut 8): Uppdatering/upprensning av hemsidan. Kvarstår tills sep.
möte kring detta är avverkat.
Beslut 5 (föregående protokolls beslut 9): Lista över sponsorer/tillfrågade företag skall upprättas.
Ingela ordnar med detta.
Beslut 6 (föregående protokolls beslut 10): Alf beställer nya startpistoler. (Detta är gjort men
pistolen har ej ankommit ännu.)

Beslut 7 (föregående protokolls beslut 11): Alf och Bengt kontaktar Studieförbundet och översänder
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fakturor/kvitton. Kvarstår tills vidare.

Beslut 8 (föregående protokolls beslut 15): Alf skriver förslag på samarbetsavtal med Riesen i Syd.
Kvarstår tills vidare.

Övriga beslut är avhandlade enligt föregående protokoll.
§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.
§7 Utskickad post
Ingen korrespondens.
§8 Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson redogör för brukshundklubbens ekonomi vilken anses vara stabil och
följer budget.
Uthyrning: Ingen uthyrning är planerad.
RUS: Inga rapporter.
Utbildning: Avvaktar med kursstart valp till januari på grund av unga hundar i kö. Eventuellt uppstart
inomhus om det finns intresse för detta.
Tävlingssektorn: Ytterligare ett möte är inplanerat innan årets slut. Lydnadstävling 16 november
inbokat.
Tjänstehundssektorn: Inga rapporter.
Rallykommitté: Inga rapporter.
Hemsida: Styrelsen beslutar att samtliga kommittéer bör närvara vid ett möte för att lära sig det nya
hemside-systemet samt bestämma vad som ska finnas under resp. flik.

Beslut 9: Ingrid bjuder in till möte 8/12 kl. 18:30.

Aktivitetsgrupp: Bestäms att Sölvesborgs brukshundklubb hyr Sölvesborgs Hundcenter en gång per
månad med start andra tisdagen i december kl. 18-21. Varje medlem som vill träna inomhus är
välkommen. 50 kronor per person, betalas på plats.
Träningstävling genomförs tisdagen 3 december. Ritz sponsrar med 30 lussekatter, Djuraffären i
Sölvesborg sponsrar med priser till bästa poäng och bästa samarbete.
Gula västarna avvaktas tills vidare.
Stuga & kök: Sekretariatet skall få ny matta. Ombyggnad avvaktas till allt är färdigställt utomhus
(lekplats, lillstugan etc.).
Försäkringsbolaget har betalt ut ersättning för skada/stöld som uppkom i samband med inbrottet.
Medlemsmöte: Inga rapporter.
VU: Inga rapporter.
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HU: Diskussion om HUs framtida verksamhet med Hundungdoms representant Anna Strandberg. Fyra
aktiva medlemmar för närvarande.
§9 40-årsjubileum
Maria, Karin och Ingrid har fritt mandat att ordna med jubileumsfesten den 23 november. Ingrid
skickar ut påminnelse till inbjudna klubbar och skjuter fram sista anmälningsdatum till 10 november.
§10 Framtid/ klubbens visioner
Denna punkt skjuts fram tills vidare.
§11 Möten
2013-12-08 kl. 18:30, styrelsemöte (budget och hemsida).
2014-02-23 kl. 13:00, årsmöte.
§12 Övriga frågor
Angående orienteringstävlingen O-Ringen: avtalet är klart muntligen men har inte ankommit.
Kvarstår tills vidare.
§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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