Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2
Datum: 2018-02-26
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Frida Elofsson
Alf Karlström
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Maria Nordstedt
Anna Strandberg
Daniel Karlsson
Nellie Hansson
1:a Anthon Nilsson
2:a Sofie Andersson

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av två justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Daniel Karlsson och Alf Karlström valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Malena K har anmält förhinder, Anthon Nilsson är därmed röstberättigade på mötet.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-01-08 och konstituerande 2018-02-07
Från 2017: 7:2, 7:4 och 8:1 - 8:5 avklarade, från 2018 1:1 - 1:5 avklarade.
3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Andreas Hyddesten
tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda. 2017-09-26 Alf K övertar uppdraget. Kvarstår.
Beslut 1:4 Styrelsedokument skall läsas av samtliga styrelsemedlemmar för årlig uppdatering på
nästkommande styrelsemöte. Alf K får i uppdrag att maila ut detta, kvarstår.
Beslut 1:6 Frida E och Ingrid L får i uppdrag att ansöka om kommunala föreningsbidrag, kvarstår.

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

§ 8 Kommittéer och förtroendeposter
Inget aktuellt just nu,
§ 9 Rapporter
a1) Ekonomi
Bengt redogör för resultat och balansrapport.
a2)
Beslut om företrädare gentemot Sölvesborg-Mjällby Sparbank
Styrelsen beslutar att följande person/personer får:
Företräda föreningen enligt Sölvesborg-Mjällby Sparbank Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot
Sölvesborg-Mjällby Sparbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
Företräda enligt ovan var för sig.
Frida Elofsson 881004-3300
Bengt Johnsson 610414-3331

a3)
Beslut om användare av Sölvesborg-Mjällby Sparbanks internetbank
Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Sölvesborg-Mjällby
Sparbank.
Frida Elofsson 881004-3300
Bengt Johnsson 610414-3331
Roger Nilsson 640314-3313

b) RUS
MH 17 mars.
c) Utbildning
Består av: Anna Strandberg, Maria Nordstedt, Cecilia Ohlsson och Therese Hemmingson. Affe har redan
avklarat två kurser och en instruktörsutbildning är på gång. Valpkurs börjar 8 mars. Nybörjarkurs som
startar 5 mars är redan fullbelagd. Fler kurser kommer att komma igång.
d) Tävlingssektorn
Inget nytt att rapportera. Vi har fått en förfrågan från Karlshamns brukshundklubb om att använda vår
appellplan till deras skydds och sök tävling 24-25/3 eftersom deras egen plan är undermålig.
e) Tjänstehundssektor
Inget nytt att rapportera
f) Rallysektorn
Tävling inplanerad 21/4 med dubbla nybörjarklasser och dubbla mästarklasser. Detta sker på fyra banor,
det kommer att vara mycket folk på klubben. Tävlingar är på gång i september och i oktober. DM i
september. Det kommer att behövas mycket funktionärer. Kurs i rally är på gång, detta annonseras på
hemsidan
g) Web och IT sektor
Frida E, Anthon N och Marie K kommer att träffas.
h) PR/Info/Sponsring
Roger Nilsson är sponsoransvarig och kommer att sätta ihop en sponsorgrupp. Alf håller på med ett
sponsoravtal.
i) Hundungdom
Har precis haft årsmöte, fullsatt styrelse och en del nya styrelsemedlemmar. Nästa styrelsemöte i mars,
samt tävling 25/3.
j) Stuga kök
Består av Sven Hemmingsson, Stefan Nilsson, Kristina Jönsson och Maria Nordstedt.

k )Distriktsmöte
Frida E och Stefan N åker till årsmötet.
l) VU-rapporter
Inga
m) Medlemsmöte/Årsmöte
Nästa medlemsmöte 16/5 kl 19.00.
§ 10 Träningshall

Det skulle genomförts möte med Hässleholms BK och försäljare av hall, detta möte blev inställt pga
sjukdom. Alf K och Bertil H har haft möte idag.
Beslut 2:1 Styrelsen har som förslag att på medlemsmöte lyfta frågan om att bemyndiga styrelsen att
höja lånebeloppet från 600.000kr till 700.000kr för Dressyrhallen.

§ 11 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte 19/4 kl 18.30.
§ 13 Mötets avslutning
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Frida Elofsson

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Daniel Karlsson

Justeringsperson Alf Karlström

