Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4
Datum: 2016-10-03
Tid: 18:30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Ingrid Lundh
Andreas Hyddesten
Maria Nordstedt
Stefan Nilsson
Bengt Johnsson
Therese Hemmingsson
HU: Nellie Hansson

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Alf Karlström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsman att jämte ordförande justera dagens protokoll
Andreas H valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Per Björklund, Tarja har anmält förhinder, alla närvarande är röstberättigade.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-08-02
Beslut nr 6:1 (15), 2:3, 3:7, 4:2 – 4:7 avklarade.
3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Samt att se
över fotografering vid championat. Andreas Hyddesten tar över uppgiften, kvarstår! Affe pratar
med Anders B angående fotografering vid championat.

2:4 Andreas får i uppdrag att kontakta Roger angående kursdeltagare och studiefrämjandet,
kvarstår. Roger och utbildningskommittén ska ha ett möte angående detta snarast, meddela
Affe och Bengt viket datum som bestäms för mötet så att även de kan delta.
2:5 Andreas får i uppdrag att kolla med Bengt så att kursdeltagarna har betalat, kvarstår. Detta
ärende ska diskuteras på mötet nämnt i 2:4.
2:11 Maria N får i uppdrag att köpa krokar att hänga upp kaffebetalade muggar på, kvarstår

3:4 Stefan får i uppdrag att ta upp i utbildningskommittén att kursavgiften ska vara betald en
vecka innan kursstart, möjlighet finns att vid problem göra överenskommelse med alternativ
betalningsdatum. Före kursstart så skall en deltagarförteckning skickas ut till
instruktör/handledare för respektive kurs, samt till Bengt och Roger. Bengt får då möjlighet att
kontrollera att deltagare har betalat. Roger får möjlighet att göra lista till studiefrämjandet.
Samtidigt ska ett välkomstbrev skickas till respektive kursdeltagare angående info om kurs.
Genomförd men ska verifieras. Detta ärende diskuteras på mötet nämnt i punkt 2:4.
3:5 Bengt får i uppdrag att uppdatera mailadresser till styrelsemedlemmar, det innebär att
uppdatera så att Malena kommer till och att gällande adress för Per är aktuell, kvarstår

4:1 Vi tar beslut om att skaffa nya apporter till tävling, de tidigare övergår till
träningsverksamhet, Stefan får detta uppdrag. Maria får i uppdrag att köpa in IPO hopphinder.
Hopphinder inköpta, apporter kvarstår.
§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser
§ 7 Utgående skrivelser
Inga utgående skrivelser
§8 Kommittéer och förtroendeposter
Styrelsen är positivt inställda till en utökning av styrelsen med två ledamöter och två
suppleanter.
§ 9 Rapporter
Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.
RUS: MH inplanerat 15-16 oktober.
Utbildning: Ett flertal kurser är på gång att starta upp. Brukslydnad är uppstartad. Vi har fått
förfrågan om att klubbens möjlighet att anordna ringträning, utbildningskommittén undersöker
detta. Intro-nosework-kurs har avhållits med extern instruktör. Styrelsen har beslutat att ge
Stefan möjlighet att gå kurs i kunskap om hundproblem, mot att han ställer upp på olika
överenskommelser. Rally söker kurser för att utbilda instruktörer, alt att vi anordnar utbildningen
själva.
5:1 Therese H får i uppdrag att undersöka möjligheter för att utbilda instruktörer, alternativ att
bjuda in instruktör till vår klubb.
Tävlingskommitté: Tävlingar som har avhållits har fungerat bra, vi har haft många engagerade
funktionärer. Vi har ansökt om tävlingar för 2017, skillnaden för nästa år är att vi kommer köra
skydd i alla klasser istället för IPO NS. En ny tävlingsledare är utbildad, Malena Knutsson. Vi är i
behov av tävlingssekreterare.

Tjänstehundssektorn: Knut och Yvonne fick silver i tjänstehunds SM, även Kobra och Jörgen
Svensson deltog med bra resultat. Kurser pågår.
Rallykommitté: Tävling 24/9 med 65-70 ekipage. 5/10 drar ny Rallykurs igång, nya skyltar för
2017. 29/10 tävling för nybörjare och fortsättning.
Hemsida: Vi diskuterar hur vi hanterar information genom hemsida.
5:2 Alf K får i uppdrag att boka ett möte med Jesper, Frida H och Hanna S. Då uppgifter att
publicera på hemsida skickas till webmaster ska det även skickas en kopia till Alf K.

PR/Info sponsring: Inget nytt. Uppvisning genomförd på EKO gick jättebra, förhandlingar pågår
för förbättringar till nästa års evenemang.
Hundungdom: Hundungdom vill verka för ett större samarbete med Sölvesborgs BK, till exempel
genom att vi har representanter på varandras styrelsemöte. 3 kurser pågår, nybörjar agility och
fortsättning av nybörjar agility samt barn med hund. Höstracet 2/10 hade många deltagare trots
ösregn. Lydnadstävling 20 november. Styrelsen ger klartecken för HU att starta
rallylydnadkurser för barn upp till 15år. VM i agility i Kristianstad 2018. Sölvesborgs BK får
påpekande att vi måste bli bättre på att utlysa våra tävlingar i kalendern för att förhindra
dubbelbokningar.
5:3 Ingrid ansvara för att det under uthyrning av klubbstugan på hemsidan ska finnas
information om att agilityhindren hyrs genom Hundungdom, kontakt solvesborgshu@live.se. På
samma ställe informeras om att vid skador på klubbstuga och utrustning ska den som hyr stå
för kostnader. Den som hyr klubbstuga, appellplan ansvarar för städning och tömning av sopor,
vid utebliven städning debiteras 1000kr. Även info om att när vi hyr ut anläggningen så innebär
det inte att man har ensamrätt utan klubbens medlemmar har tillgång precis som vanligt.

Stuga kök: Ny städlista är anslagen! En av gungorna på lekplatsen gick i sönder i samband med
att ett barn gungade på den. Vi ska bli bättre på att se över säkerheten på lekplatsen.
5:4 Alf K undersöker extern möjlighet att måla färdigt klubbstugan, två gavlar och långsidan mot
RIS är kvar.
5:5 Alf K får i uppdrag att se över säkerheten på lekplatsen.

Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20161004, kl 19.00. Vi kollar upp så vi är redo för detta
möte.
Distriktsmöte: Nästa möte 11/10.

VU-rapporter: Inga
§ 10 Träningshall. Den tillsatta gruppen kommer att arbeta med förslag att redovisa på
medlemsmötet.
§ 11 Lönebidragsanställd. Inte aktuellt för tillfället.
§ 12 övriga frågor. Julbord till självkostnadspris tas upp på medlemsmötet.
5:6 Maria N får i uppdrag att undersöka kostnad för och intresse att delta i utbildningsdag med
Frida och Jonas Vallén till våren.
5:7 Maria N gör intressekoll på medlemsmötet om klubbmästerskap med efterföljande fest.

Nästa möte: måndag 21/11 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

