Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5
Datum: 2015-11-10
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Stefan Nilsson
Andreas Hyddesten
Tarja Hosio

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsperson
Anderas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Maria N och Ingela B har anmält förhinder, alla närvarande är därmed röstberättigade.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställes med tillägg övrig fråga ”dator”.
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-09-29
Beslutspunkterna: 7:2, annullerad, 7:7, 3:2, 3:10, 4:1, 4:2, 4:3,4:5, 4:6, 4:8 avklarad.
Beslut 7:7 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.
Barometern är klar, presentationen arbetar Stefan och Tarja vidare med.
2:5 Ingela får i uppdrag att undersöka kostnader för PR-material, ex roll-up,
kvarstår
3:11Tarjafåri uppdragattordnafotografierattprydakonferensrummetmed.
Samtattseöverfotograferingvid championat.

kvarstår

5:1 Styrelsen beslutar att all bokning av klubbstugan ska bokas via web kalendern, för att undvika
dubbelbokningar.

§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
.
§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser

Ansökan stiftelsen Balkenhausens samfond, ansökan om sponsring Ivetofta Sparbank, ansökan om
sponsring Sölvesborg Mjällby Sparbank.

§8 Kommittéer och förtroendeposter
Behov av flera? Utökning av grupper? Få med några nya? Inget nytt.

§ 9 Rapporter
Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansräkningarna, vi ligger bra till gentemot bud
RUS: Är slut för året.

Utbildning: Årets kurser avslutade, vi drar igång igen feb/mars. Angående dagkurser, 3 st a
står kvar tills fler visar sig intresserade. Möte i utbildningssektorn planeras. Om intresse f
utbildning för handledare valpkurs och nybörjar kurs. Andreas informerar om en fördjupnin
inom blekingedistriktet, styrelsen beslutar om att det kommer att vara gratis för instruktö
förtroendevalda samt subventioneras för övriga medlemmar.

Tävlingskommitté: Årets tävlingar avslutade, tävlingarna i år har varit genomförda på ett m
med god hjälp av funktionärer. Nästa års tävlingar är ansökta om och godkända. Tävlingsk
till möte inom en snar framtid. Möte 25 nov i Karlshamn, som handlar om SM 2018, lydnad,
bruks och IPO, samtidigt firar SBK 100år. Alla intresserade är välkomna att deltaga. Styrel
diskuterat SM 2018, vårt tidigare ställningstagande angående att Blekinge ska arrangera k

Tjänstehundsektorn: Slutprovet för tjänstehundar helgen 31/10 –1/11 klubben fick ett godk
Anna Strandberg och Bodil.
Rallykommitté: Tävling 16/1, funktionärer efterlyses.
Hemsida: Inget nytt att rapportera.

PR/Info/Sponsring: Vi avvaktar rapportering från Ingela till nästa styrelsemöte. Som man se
post har vi skickat ut ansökan om sponsring till Ivetofta Sparbank och Sölvesborg-Mjällby
har ansökt om bidrag Stiftelsen Balkenhausen Samfond till en ny lekplats.

Hundungdom: Lydnadstävling 15/11, 29 st anmälda. Höstrace genomfört med bra uppslutni
inofficiell agilitytävling också genomförd.

Stuga kök: Inget nytt att rapportera. Vi har skaffat en privat Swish för att undvika extra av

Medlemsmöte/Årsmöte:
Från medlemsmöte: Kaffemuggar,
5:2 Styrelsen beslutar om en möjlighet att betala kaffet per kalenderhalvår om en kostnad
och en köpen sin egen namngivna kaffemugg. Tarja får i uppdrag att informera om detta på
facebook.
Problem kaninhål: Kaninfällor inlånade:

Inför årsmöte (verksamhetsberättelse, budget m. m)
Valberedning info.
5:3 Ingrid skickar påminnelser om verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner före jul
ett utkast angående styrelsens verksamhetsberättelse. Bengt och Alf plockar fram budget
kontoplan.
5:4 Stefan får i uppdrag att titta på någon aktivitet för kommitté och styrelse medlemmar a
före jul.

Distriktsmöte: inget aktuellt just nu.
VU-rapporter: Inga

§ 10 Motion ang. hinderhöjder, apportvikter Bruksprov f.om. 2017
Vår motion ang hinderhöjder, apportvikter Bruksprov är mottagen och registrerad av SBK:s

§ 11 Övriga frågor
Anders Brorsson representerade Sölvesborgs Brukshundklubb för att gratulera vid Olofströ
Brukshundklubbs 25års jubileum.
5:5 Styrelsen beslutar om att köpa in en ny dator till sekretariatet, Bengt får i uppdrag att
utrustning.
Nästa styrelsemöte 12/1 kl 18:30.

§ 12 Mötets avslutning
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten

