Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2
Datum: 2017-03-13
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Alf Karlström
Frida Elofsson
Bengt Johnsson
Ingrid Lundh
Malena Knutsson
Maria Nordstedt
Anna Strandberg
Jesper Johansson
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
Malena K valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Andreas H och Per B har anmält förhinder, alla är därmed röstberättigade på mötet.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2016-01-12 samt konstituerande
16:2:11, 16:5:1(rallylydnadsinstruktörskurs kommer att ordnas i distriktets regi) 16:6:7, 16:6:8, 16:7:1,
16:7:2, 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:6 avklarade.
3:11 (15) Tarja får i uppdrag att ordna fotografier att pryda konferensrummet med. Andreas Hyddesten
tar över uppgiften, kvarstår! Foton är beställda.
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 Ingrid. 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. Kvarstår tillägg 17-03-13 Ingående medlemskap
måste ändras, ej ingå i kursavgift.
6:1 Bengt får i uppdrag att undersöka att vi har fått ersättning för de utbildade tjänstehundarna. Tillägg
16/1-.17 Bengt har kollat att vi inte fått ersättning 2016, undersöker vad vi fick 2015 och undersöker
vidare med Sven. Kvarstår Tillägg 17-03-13 Sven ska skicka faktura till distriktet.
Beslut 1:5 Alf K och Ingrid L får i uppdrag att ansöka om kommunala föreningsbidrag, kvarstår
Beslut 1:8 Maria fixar skyltar för visa att appellplanen är privat mark med information om att
medlemskap i SBK krävs, kvarstår

§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.

Beslut 2:1 Årets Barnfestival i Sölvesborgs Kommun, Nellie H hanterar denna tillsammans med HU.

§ 7 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser
§8 Kommittéer och förtroendeposter
Behov av flera? Utökning av grupper? Få med några nya?
Beslut 2:2 Efter avhoppen i valberedningen, Ingela Sellgren och Anette Andersson, så skall en
sammankallande och en ledamot väljas på kommande medlemsmöte.

§ 9 Rapporter
Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport
RUS: Ansvarig Bertil Hemmingsson. 3 st MH planerade under våren
Utbildning: Består av Andreas Hyddesten sammankallande; Hilda Hyddesten, Anna Strandberg, Hanna
Sulau, Therese Hemmingsson.
En valpkurs på gång Maria Nordstedt håller i 5 deltagare, en nybörjarkurs med 11 deltagare som Anna S,
Hilda H och Frida E. En rallykurs startar 23/3. På instruktörsmötet lyckades alla kurser bemannas med
kursledare. Vi har gått igenom rutiner vid kursstarter. Vi behöver hjälpas åt med att träningsgrupper
anmäls till studiefrämjandet/Ingrid.
Beslut 2:3 Nya rutiner vid kurser; medlemsavgift SBK ingår ej i kursavgift men krävs.
Beslut 2:4 Utbildningskommittén får i uppdrag att utse personer som ska utbildas och få
träningsledarkort.
Beslut 2:5 Frida E och Therese H kommer att hålla i en informationskväll där de berättar om kurs de
deltagit i ”Raskunskap”.

Gällande frågor om IPO, vi har inte några IPO kurser på klubben, intresserade hänvisas till Maria N som
informerar om möjligheter och alternativ.
Gällande frågor om problemhundar skickas de till utbildningssektorn som svarar frågeställaren och
hänvisar till privatlektioner.

Beslut 2:6 Malena K får i uppdrag att undersöka intresse för utbildningsdag med fysioterapeut samt
kostnader för detta.

Tävlingskommitté: Består av Stefan Nilsson Sammankallande; Roger Nilsson, Johnny Håkansson, Helene
Persson, Malena Knutsson. Spårtävling EKL 8/4. Rally lydnadstävling 22/4, det kommer att behövas
hjälp.
Beslut 2:7 Tävlingsledarkurs för lydnadsklass 5-6/5, Sölvesborgs BK har 5st intressenter; Malena
Knutsson, Sabina Persson, Anna Olsson, Nathalie Blomkvist, Anette Hansen. Styrelsen tillstyrker att
dessa personer går utbildningen. Tillkommer ytterligare intressenter så kan VU besluta om tillstyrkande
för dessa. Prioriteringsordningen bland intressenterna ansvarar tävlingssektorn för.
Beslut 2:8 Interaktiv utbildning för tävlingssekreterare, det finns 4 intressenter i nuläget. Startas
omgående,Malena K ansvarar.
Beslut 2:9 Tävlingssektorn får i uppdrag att OMGÅENDE lägga in datum för tävlingar i hemsidans
kalender.

Tjänstehundssektorn: Består av Sammankallande Jörgen Blixt; Sven Hemmingsson, Anette Rosén. Det
pågår en utbildning nu med certprov i juni.
Rallykommitté: Består av Sammankallande Margareta Nilsson; Kristina Jönsson, Inger Hemmingsson,
Therese Hemmingsson, Hanna Sulau, Frida Elofsson.
Beslut 2:10 Jesper J får i uppdrag att ta reda på och meddela Frida E var man kan köpa anteckningsblock
med tak.

Hemsida :
Beslut 2:11 Jesper J får i uppdrag att publicera information om poängjakt i Rally, snabblänk till
medlemskap från kurssidan, ändra i undertext till information om medlemskap, HU kurser ska ligga
bland övriga kurser samt se till att HU får en egen sida.
PR/Info sponsring:
Beslut 2:12 Affe får i uppdrag att sätta samman en sponsorgrupp för att få ihop sponsorer till framtida
Dressyrhall.

Hundungdom: Agilitytävling 10/9. Det kommer information om kurser inom kort, en kurst startar i maj.
Uppvisning 1/5 och på Killebom 8/7, HU undersöker intresse för att genomföra dessa uppvisningar.
Vårracet 21/5.
Beslut 2:13 I en framtida Dressyrhall skall Sölvesborgs HU bedriva kursverksamhet för ungdomar utan
hyreskostnad.

Stuga kök: Sammankallande Sven Hemmingsson; Margareta Nilsson, Stefan Nilsson och Maria
Nordstedt. Möte 14/3.

Beslut. 2:14 Maria får i uppdrag att kontakt Per T angående lampa i toalett till höger som lyser ständigt.
Beslut 2:15 Stuga kök får i uppdrag att köpa in spis.
Beslut 2:16 Maria får i uppdrag att maila ut nya hyresavtal för klubbstuga, appellplaner samt HU
agilityhinder.

Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20170516
Beslut 2:17 Ingrid skickar ut kallelse till medlemsmöte.

Distriktsmöte:
Informerar om att Alf K är distriktets suppleant, Jesper Johansson distriktets sekreterare, Frida Elofsson
och Jenny Stenberg är distriktets revisorer.
VU-rapporter: inga
§ 10 Träningshall
Vi har fått tillstånd/förhandsbesked att bygga på den arrenderade marken, bygglovshandlingar skickas in.
§ 11 Lönebidragsanställd
Inget
§ 12 övriga frågor
Beslut 2:18 Styrelsedokumentet godkänns och fastställs, utan revideringar, för 2017.

Beslut 2:19 Alla uppvaktningar för tävlingsframgångar, t ex SM, sker på årsmötet. Styrelsen beslutar
årsvis vad uppvaktningen ska bestå av.

Beslut 2:20 Bokning av klubbstugan ska hanteras av Jesper i hemsidans almanacka.

Hantering etik o moralfrågor (disciplinära åtgärder inom SBK). Vi har diskuterat hur klubben har hanterat
etik och moralfrågor i förekommande ärenden. Enhälligt anser vi att frågorna har hanterats på ett korrekt
sätt.
Nästa möte 8/5 kl 19.00.

§ 13 Mötets avslutning

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

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Malena Knutsson

