Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte, Sölvesborgs
brukshundsklubb 2015
Datum: 2015-03-25
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

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

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Röstberättigade
Ingela har anmält förhinder, Tarja som suppleant är därmed röstberättigad, Therese har anmält förhinder
§ 3 Val av justeringsperson
Andreas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 4 Dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes.
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-01-21 och konstituerande 2015-02-10
Godkännes och lägges till handlingarna. Beslut K:1, K:2,K:4 – K:7 samt 6:1, 6:4, 6:5 avklarade.
Beslut K:3 Bengt J får i uppdrag att uppdatera och maila ut den nya
styrelsens mail adresser.kvarstår
Beslut 7:1 Anställd med lönebidrag skall undersökas under våren för hjälp i klubbstugan med
köket etc. Kvarstår tillsvidare.
Beslut 7:2 Tavla och fack för sponsorer, kommunens fixargäng ordnar med detta framöver.
Kvarstår tills vidare.
Beslut 7:3 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 7:7 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 mötesrummetska ordnas 12/12, avklarad. Sekretariatet ska Alf och
Roger renovera. Kvarstår tills vidare.
Beslut 7:14 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. Funktionärsmötet är
klart, checklistans skickas till styrelsen, Andreas är utbildningssektorledare, kvarstår delar

Beslut 4:6, Brandskyddet skall uppdateras av Maria och Ingrid. Brandfilt är inköpt.
Brandvarnare ska köpas och monteras under vintern, kvarstår Inköpt men ska sättas upp,
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. Avklarad fortsättning. På funktionärsmötet vill man ha
Gappay, Stefan och Ingrid undersöker vidare.
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. uppsättning kvarstår.
§ 5 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser: Bidragsansökan, Ingela har sagt upp avtal angående skrivare och
Sven har ansökt om anslutning till fibernät.

§8 Kommitteer och förtroendeposter
1:1 Andreas får i uppdrag att utse medarbetare till en utbildningssektor

§ 9 Rapporter
Ekonomi:
1:2 Bengt får i uppdrag att ett fel i bokföringen angående sponsring
(minussumma ska vara plus). Efter mars månads utgång ska han göra en
kvartalsrapport som ska skickas till styrelsen.
1:3 Om någon hyr klubben som inte tillhör Sbg BK så har vi ingen mark som vi
kan tilldela uthyrningen.
RUS: Ingen ny information
Utbildning: Fortsättningskurs och valpkurs är avslutade. Det finns 4 st
uppsatta på väntelista för valpkurs. 8 deltagare uppsatta på väntelista för
nybörjarkurs.
1:4 Tarja får i uppdrag att efterlysa intressenter att hålla kurs och eventuellt
utbilda sig till handledare/kursledare

Vi fortsätter att ta emot anmälan till kurser, avvaktar med att överlämna till
studiefrämjandet.
Tävlingskommitté: Tävling på gång 11 april elitspår DM, 26 anmälda hade vi
och 15 kan vi ta emot.
Tjänstehundsektorn: En kurs drar igång med 7 deltagare.
Rallykommitté: Kurs börjar 26/3. Hanna och Therese börjar utbildar sig till
rallylydnadsinstruktörer.
Hemsida: En ny är på gång och under uppbyggnad, tills vidare ändrar Stefan
och Ingela på den tidigare.
PR/Info/Sponsring: Klart med sponsoravtal Ivetofta och Sölvesborg/Mjällby
sparbank samt ett flertal andra som Ingela förhandlar med.
Hundungdom: En ny styrelse skapad, Nellie Hansson ny ordförande
Stuga kök: Fixardag på lördag. Skadegörelse lillstugan, Sven har fixat. Vi
måste bli bättre på att larma stugan när vi lämnar den.
Medlemsmöte/Årsmöte:
1:5 Medlemsmöte: tisdag 26 maj 19.00 och tisdag 6 oktober. Årsmöte: tisdag
9 februari 2016, 19.00.
Distriktsmöte: Distriktets årsmöte, Alf rapporerar: Noterar att vi har en
representant från Sbg Bk Therese H och Alf K sitter kvar som revisor.
Valberedning hänsköts till nästa distriktsmöte.
VU-rapporter: Inga

§ 10 Styrelsedokument
Styrelsedokumentet fastställs för verksamhetsåret 2015 med en liten
textändring under punkten ”Rollen som förtroendevald”.
1:6 Alf K får i uppdrag att skicka ut den reviderade versionen till styrelsens
medlemmar

§ 11 Övriga frågor
1:7 Nästa styrelsemöte beslutas 19 maj kl 18.30
1:8 Vid inbjudan till medlemsmötet 26 maj ska det även inbjudas in till ett efterföljande
funktionärsmöte, bjuder på mackor (glutenfritt och vegetariskt)

§12 Styrelsemötets avslutande.

Ordförande Alf Karlström tackade för visat intresse och avslutade styrelsemötet.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten

