Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4
Datum: 2015-09.30
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
Ingela B och Therese H har anmält förhinder, alla närvarande är därmed röstberättigade.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställes
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2015-08-11
Beslutspunkterna: 6:8, 3:1, 3:3 – 3:9 avklarad.
Beslut 7:2 Tavla och fack för sponsorer, kommunens fixargäng ordnar med detta framöver.
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.
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
3:2Styrelsenbeslutarattavslutavårtpostgirokonto235312-6.
avslut

avvaktar besked om

3:10Alf fåri uppdragattundersökamedkommunensfixarlagattrepareralekplatsensamtmöjlighetenatt
sökabidragfrånfonderochdyl. Hundungdomtillfrågasomatthjälpatill medkostnaderna.29/9
Kommunens fixarlag har ej möjlighet att hjälpa oss med lekplatsen, HU har ej möjlighet att hjälpa till
med kostnaderna. De kan inte ansöka om denna typ av bidrag. Alf och Ingrid får i uppdrag att ansöka
om bidrag ur Stiftelsen Balkenhausen Samfond för att eska om pengar till lekplatsen.
3:11Tarjafåri uppdragattordnafotografierattprydakonferensrummetmed.Samtattseöver

fotograferingvid championat.kvarstår

§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
Förfrågan från Blekingedistriktet angående Lokalklubbarnas samarbete med Rasklubbarna och uthyrning
av deras anläggningar.
§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser
Svar till Blekingedistriktet
§8Kommittéerochförtroendeposter
Behovavflera?Utökningavgrupper?Fåmednågranya?Ingetnytt.

§ 9 Rapporter
Ekonomi:Bengtredogörför resultatochbalansräkningarna,vi liggerbratill
gentemotbudget.Bengtredogörävenför attklubbennumerahar225
medlemmar.
4:1Bengtfåri uppdragattkontrolleraochredogöraför konto4030
RUS:EttMH genomfördesi septemberochettMH ärinbokati oktober.
Utbildning:Kursernarullarpå,vi harför närvarandeingasomstårpåkötill valpkurs.Utbildningssektor
ställerin planeradekursstarterochvi sätterutpåhemsidanattvi taremotanmälningarmedinformationen
attvi startardå5 deltagareäranmälda.
4:2Andreasfåri uppdragattsättautinformationomkurserpåhemsidan.

Tävlingskommitté:Kvari årärNordicStylesomskagenomförasmed12deltagarei spår,detblir inget
sökochskydd.Apelltävlingi november.TarjahargenomförtFCI VM medgodkäntresultat.Andersoch
EvaBrorsson,rapport, ochEvaRosborg,sök,varmedi BruksSM. EvaochAndersBrorssonerhöllen
silvermedalji rapportochEvaRosborgdeltogmedgodkäntresultat.Stefanharavlagtdetpraktiska
aspirantprovetför bruksprovsdomare.
Tjänstehundsektorn:Certprovärpågångi oktoberochnovember.JörgenSvenssonkom7:apå
tjänstehundsSM.

Rallykommitté:LisaGrönstedtdeltogpåRallySM medgodkäntresultat.Rallylydnadstävling
genomfördesi septembermed70deltagare.
Hemsida:Hemsidanuppdateraskontinuerligt,komgärnain medbidragtill informationbådeangående
resultatpåtävlingarochannat.
PR/Info/Sponsring:Vi avvaktarrapporteringfrånIngelatill nästastyrelsemöte.
Hundungdom:Tvåkurserhållerpåochhöst-racekommerattgenomförasi höst18okt.15november
kommerenlydnadstävlingattgenomföras.
4:3Stefanfåri uppdragattmeddelaAnnasåattderasaktivitetermeddelasTarjaochmeddetkommerin
påhemsidan.

Stugakök:Ingetnyttattrapportera.
Medlemsmöte/Årsmöte:Införmedlemsmöte20151006,
4:4Andreasfixarfikatill medlemsmötet.
4:5Ingridskriverutdagordningarochläggeri klubbstugan,samtvidarebefordrartill Tarjaför publicering
påhemsidan.

Distriktsmöte:Nästamötegåravstapeln20151013
VU-rapporter:Inga
§ 10Motionang.hinderhöjder,apportvikterBruksprovf.om.2017
Alf redogörför motiontill kongressen,styrelsenstödjermotionen.
4:6StyrelsenställersigbakommotionenochAlf fåri uppdragattskickain denna.Vi kommeratt
presenteradennapåmedlemsmötet.

§ 11Övrigafrågor
Lekparkenbehövergörasvid, antingenreparerasellerrivas.
4:7Senastunderhöstensfixardagkommerproblemenmedlekparkenattåtgärdas.
4:8Stefantarupppåmedlemsmötetomvi harfunktionärerför attkunnagenomföraträningstävlingeni
november..

Nästamöte,10/11kl 18.30
§ 12Mötetsavslutning
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten

