Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs brukshundsklubb MÖTE 7
Datum: 2015-01-21
Tid: 18:00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Anmält förhinder:

Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Stefan Nilsson
Andreas Hyddesten
Ingela Brandt
Maria Nordstedt
Jerker Jeppsson

§1 Mötets öppnande
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Mötet hölls för första
gången i det nya fina konferensrummet.
§2a Val av justeringsperson
Andreas H valdes att jämte ordförande justera kvällens protokoll.
§3 Röstberättigade
Jerker Jeppsson, Maria Nordstedt har anmält förhinder, Ida Lilja frånvarar. Samtliga medlemmar på
plats är därmed röstberättigade.
§4 Fastställande av dagordning
Dagordning godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Styrelsemötesprotokoll 2014-11-25: Beslut som kvarstår sedan tidigare protokoll kommer löpande
finnas i detta dokument. Resterande punkter är genomförda och stryks till kommande styrelsemöte.
Protokoll från 2014-11-25 godkändes därmed och lades till handlingarna.
Beslut 1: Anställd med lönebidrag skall undersökas under våren för hjälp i klubbstugan med köket etc.
Kvarstår tills vidare.
Beslut 2: Tavla och fack för sponsorer, kommunens fixargäng ordnar med detta framöver. Kvarstår tills
vidare.
Beslut 3: Alf Karlström kontaktar Per T angående belysning som är styrd med timer. Vid denna kontakt
undersöks även problem med högra toaletten där belysning och fläkt upplevs vara påslagen hela tiden. Per
bjuds in till ett styrelsemöte för att diskutera belysningen. Kvarstår tills vidare.
Beslut 7: Stefan Nilsson får i uppdrag att diskutera med Tarja Hosio och därefter föreslå en presentation av
klubbens tävlingsekipage och hur Barometern ska fungera. Kvarstår tills vidare.
Beslut 8: Färdigställandet av mötesrummet ska ordnas 12/12, avklarad. Sekretariatet ska Alf och Roger
renovera. Kvarstår tills vidare.

Beslut 14: Stefan Nilsson kallar till ett funktionärsmöte i januari och uppdaterar då
funktionärslistan samt checklista inför tävling. Stefan undersöker möjligheten att starta en
utbildningssektor som ansvarar för materialet på våra kurser etcetera. Kvarstår tills vidare.
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Beslut 4:6, Brandskyddet skall uppdateras av Maria och Ingrid. Brandfilt är inköpt. Brandvarnare ska
köpas och monteras under vintern, kvarstår
Beslut 6:1, Bengt undersöker konsekvenserna av att avsluta postgiro, kvarstår. Bengt har undersökt
och ser inga konsekvenser, dock är SBK tävling knutet till detta. Beslut: Stefan ändrar från postgiro
till bankgiro på SBK tävling. Bengt meddelar Tarja angående information om postgiro på hemsidan
6:4 Ingrid skriver verksamhetsberättelser och begär in detta från sektorerna samt ordnar med inbjudan
till årsmöte, kvarstår.
6:5 Alf skriver ett förslag på verksamhetsplan för år 2015, kvarstår.
6:8 Alf sammanställer en lathund över Sölvesborgs brukshundklubbs medlemsförmåner kvarstår.
6:9 Ingela undersöker om det är möjligt för Sölvesborgs bk att bli sponsrade med hjärtstartare,
kvarstår.
6:11 Alf pratar med Roger om möjligheten till samarbete med Mackes zoo för inköp av kläder med
Sölvesborgs bks logga på, kvarstår.
6:12 Skyltar om skott måste sättas upp om vi ska kunna skjuta andra tider är tisdagskvällar. Stefan
ordnar med detta. Kvarstående sedan årsmötet 2014.

§6 Inkommande post
Inkommen post kommenterades i valda delar. Se bilaga 1.
7:1 Ingrid undersöker lokalbidrag via webb-bidrag och kontaktar ordföranden snarast.
§7 Utskickad post
Alf K har besvarat SBK, undersökning
§8 Kommittéer och förtroendeposter
Punkten kvarstår till kommande styrelsemöte.
§9Rapporter
Ekonomi: Kassör Bengt Jonsson och ordförande Alf Karlström redogör för klubbens ekonomi. Vi tittar
på det preliminära bokslutet och det är ett betydligt bättre resultat än budgeterat, detta beror på extra
inkomster vi fick 2014, samt att vi tyvärr inte kunna genomföra funktionärsutbildningar bland annat
instruktörsutbildningar som vi planerat.
RUS: Inplanerade MH till 2015, hänvisar till verksamhetsplan.
Utbildning: Lista på personer som är intresserade av fortsättningskurs överlämnat till Stefan, i nuläget
finns det 5st intresserade. Lista på personer som är intresserade av valpkurs är överlämnade till Alf, 9st
som Alf kontaktar. 1 person är intresserad av tävlingslydnad och 1st appellkurs, appellkursintresserad
överlämnas till Stefan. En person är intresserad av att hjälpa till med kursverksamhet. Under 2015
måste vi bli bättre med organisationen kring aktivitetskorten.

7:2 Stefan startar en fortsättningskurs inom det snaraste.
7:3 Bengt och Alf startar en valpkurs inom det snaraste.
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Tävlingssektorn: tävlingarna är planerade för 2015 mer info kommer efter årsmötet.
Tjänstehundssektorn: Det ska utbildas hundar och anlagsprov kommer till att vara 7 feb..
Rallykommitté: Det har avhållits en jättestor tävling 124 startande tävlingen genomfördes i
Snapphanarnas ridhus och den fick jättebra kritik. Rallykurs kommer att avhållas under våren.
Hemsida: Tarja har tagit över det finns vissa problem, Tarja kontaktar Bengt. Tarja är även
administratör för facebook för att bättre koordinera hemsida och facebook.
Stuga & kök: Nya möteslokalen är fin och ändamålsenlig, det finns lite kvar att fixa.
PR/Info/Sponsring: Vi satsar hårt för att övervinna föregående års resultat. Vi vill ha fler aktiva som
hjälper till att söka sponsorer.
Medlemsmöte/årsmöte: Dagordningen är tagen från stadgarna. Vi går igenom verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan och budget. Mötet förslår att behålla medlemsmötet. Pris till SM-ekipage och årets
kämpe. Avtackningar Jerker och ev flera.
7:4 Ingrid ser till att dagordningen kommer ut på hemsidan. Samt ser till att verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan kopieras i god tid före årsmötet.
7:5 Bengt kopierar bokslut, resultat och balansrapporter.
7:6 Ingrid kontaktar Roger angående gratulation av SM – ekipage och årets kämpe. 2st Presentkort
200:-.
7:7 Ingela fixar 5 buketter.

Distriktsmöte: Ingenting att rapportera.
VU-rapporter: Ingenting att rapportera.
Hundungdom: Har årsmöte i slutet av februari.
§10 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg
§11 Styrelsemötets avslutande
Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande: Alf Karlström

Justeringsperson: Andreas Hyddesten

Protokollsekreterare:..Ingrid Lundh
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