Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2
Datum: 2016-04-12
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Stefan Nilsson
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Andreas Hyddesten
Maria Nordstedt
Therese Hemmingsson
Per Björklund

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Anderas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Tarja H, har anmält förhinder.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-01-12 samt konstituerande
Beslut nr 7:7, 2:5, 5:2,6:2 – 6:5 samt 1:1, 1:2 avklarade.
3:11 Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Samt att se över
fotografering vid championat. Andreas Hyddesten tar över uppgiften
4:7 Senast under höstens fixardag kommer problemen med lekparken att åtgärdas, kvarstår
eventuellt åtgärdas under fixardag i vår.
6:1 Enligt tidigare beslut från kommunen så måste avloppet åtgärdas före 1/7, Sven kontaktar
miljöförbundet, Alf K kontaktar Sven. Punkten följer tidsplanen
§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.

§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser
Föreningsbidrag, uppdaterad info förening.
§8 Kommittéer och förtroendeposter
Behov av flera? Utökning av grupper? Få med några nya?
2:1 Stefan får i uppdrag att prata med Malena K att delta som medlem i tävlingskommittén och

om eventuellt bli adjungerad till styrelsen.

§ 9 Rapporter
Ekonomi:
Kassörens redogörelse
Tävlingskonto 3020, pengar kommit in från SBK enligt 2015 års tävlingar?
Inköp kök 4030 i, 13.767kr dock ingår faktura från julbord ca 8000kr. intäkterna låg 2015.
2:2 Bengt får i uppdrag att undersöka tävlingskonto 3020, är inkomna pengar från SBK 2015
års tävlingar? Samt konto 5193 och där undersöka om något mer än ”bommarna” ingår i de
14.325kr.

Budget mot konto
2:3 Bengt får i uppdrag att ändra info på hemsidan angående medlemsavgiften, så den blir
korrekt enligt den centrala höjningen.
Uthyrning
Stugan har varit uthyrd under påsk och någon helg till.
RUS: MH sker i helgen, både lördag och söndag. Två MH är redan genomförda.
Utbildning:
En valpkurs avklarad och en pågår. En nybörjare avklarad och en pågår. En fortsättningskurs
pågår. En nybörjarkurs i Rally pågår. Två kurser strukna, Rally fortsättning och Rally avancerad
mästare på grund av för få anmälda. En spårkurs är på gång, datum kommer ut inom det
närmaste. Tävlingslydnadskurs ligger ute för anmälan, 2st anmälda.
2:4 Andreas får i uppdrag att kontakta Roger angående kursdeltagare och studiefrämjandet.
2:5 Andreas får i uppdrag att kolla med Bengt så att kursdeltagarna har betalat.

Tävlingskommitté:
Elitspårtävling i genomfördes i helgen, den flöt på fint med 15 deltagare. Ett möte är planerat i
slutet av april. En tävlingsledare är under utbildning i bruks, Malena K.
Tjänstehundsektorn:
Det planeras för DM, Göinge Broby ska hålla i.
Rallykommitté:
En skrivare håller på med utbildning. Tävling 23 april ca 135st anmälda.
Hemsida:
Fortfarande lite svår att titta på med surfplatta eller mobil.
2:6 Maria N får i uppdrag att kontakta Jesper angående användarvänlighet.

Alla uppmanas att meddela Jesper om det är något gammalt som ska strykas eller ny info som
ska in.
PR/Info sponsring:
2:7 Per B får i uppdrag att kontakta Roger N angående PR och sponsring.

Hundungdom:
Kurser på gång en agilitykurs och en kurs ”Barn med hund”. Lydnadstävling klass I och II
inplanerad i juni.
Stuga kök:
På måndag kommer kommunens jaktlag att ta hand om kaninerna.
Jobbet med att fixa nytt avlopp, ny infiltreringsbädd, är på gång.
Reparationer efter branden i ”Lillstugan” är på gång.
Sven kommer att se ut en fixardag/fixarkväll under våren.
Medlemsmöte/Årsmöte:
Medlemsmöte 20160524. Styrelsen utser Maria N som sekreterare på mötet.
2:8 Maria N får fria händer att fixa någon form av fika, ca 25p.

Distriktsmöte:
2016 05 03, kl 19:00 Karlshamn.
Styrelsen diskuterar SBKs mål att ha 100 000 medlemmar 2018. Styrelsen kommer fram till att vi
sätter egna mål som bygger på idén att ha så många aktiva medlemmar som möjligt. Med fler
aktiva medlemmar kan vi ta hand om flera nya medlemmar, istället för att belasta några få
personer som ska göra mycket. Vi har gått igenom kongresshandlingarna.
VU-rapporter:
Inga.
§ 10 Träningshall
Vi har diskuterat en eventuell träningshall, ser fördelar som; medlemsutveckling,
kursverksamhet, tävlingsverksamhet Rallylydnad och lydnadsklasser, träningsmöjligheter vid
dålig väderlek. Nackdelar som skuldsättning. Frågan kommer att tas upp för diskussion på
kommande medlemsmöte.
§ 11 Lönebidragsanställd
2:9 Alf K får i uppdrag att titta på kompetens hos eventuell lönebidragsanställd. Med tanke på
eventuell investering i träningshall så ställer vi oss avvaktande i frågan.

§ 12 övriga frågor
Hyra grillkåta,
2:10 Alf K får i uppdrag att förhöra sig om fast summa per år för hyra av grillkåta av RIS.

2:11 Maria N får i uppdrag att köpa krokar att hänga upp kaffebetalade muggar på.

Nästa mötesdatum 8/6-16 kl 18:30 och efter det 2/8-16 kl 18:30
§ 13 Mötets avslutning

Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Andreas Hyddesten

