Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 3
Datum: 2017-05-08
Tid: 19.00
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

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

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2017-03-13
3:4 (16), 1:5, 1:8, 2:1, 2:2, 2:3, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, 2:11, 2:13 - 2:20 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. Överförs till ny beslutspunkt för möte 3
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. 17-05-08nBengt kollar
med Sven.
Beslut 2:4 Utbildningskommittén får i uppdrag att utse personer som ska utbildas och få
träningsledarkort. kvarstår
Beslut 2:5 Frida E och Therese H kommer att hålla i en informationskväll där de berättar om kurs de
deltagit i ”Raskunskap”. kvarstår

Beslut 2:8 Interaktiv utbildning för tävlingssekreterare, det finns 4 intressenter i nuläget. Startas
omgående, Malena K ansvarar. kvarstår
Beslut 2:12 Affe får i uppdrag att sätta samman en sponsorgrupp för att få ihop sponsorer till framtida
Dressyrhall. kvarstår

§ 6 Info BLT artiklar
Alf K sammanfattar artiklarnas innehåll.
§ 7 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
Inbjudan från Sölvesborgs Kommun ang Killebom festivalen.
Inbjudan till kongressen med anledning av SBK 100års jubileum.
3:1 HU ansvarar för kontakterna med Killebom kommittén

§ 8 Utgående skrivelser
Ingrid redogör för utgående skrivelser.
Brev till Distriktet angående tjänstehundsutbildning.
Ansökan om föreningsbidrag.
§9 Kommittéer och förtroendeposter
Inte aktuellt för tillfället.
§ 9 Rapporter
Ekonomi: Bengt redogör för resultat och balansrapport.
RUS: 3 MH genomförda, ny ”el hare” inköpt.
Utbildning: Spårkurs, Rallykurs och Valpkurs pågår. En fortsättning lydnadskurs startar denna vecka.
Nybörjarkurs startar nästa vecka.
Tävlingskommitté: Malena informerar om inplanerat möte 15/5 där tävlingar för 2018 ska planeras.
Rallylydnadstävling genomförd och fungerat väl. Elitspårtävling genomförd och fungerat väl.
Tjänstehundssektorn: Omstartad tjänstehundkurs pågår, kurschef Jörgen Blixt.
Rallykommitté: Tävling genomförd, den fungerade väl. Organiserade träningskvällar varannan vecka
börjar bli välbesökta.
Hemsida: Inget att rapportera
R/Info sponsring: Bankerna är fakturerade och betalade.
Hundungdom: Barnfestival 20/5 HU ska visa agility och rallylydnad de lyfter frågan om Sbg BK vill visa
något. Agilitytävling 10/9, anmälningslista för funktionärer kommer att finnas tillgänglig i klubbstugan.

Stuga kök: Jobbar på kostnadsförslag för uppfräschning av kök och fikarum. Vi påminns om att beställa
extra sopkärl när stugan bokas för större arrangemang. Det kommer att bli en extrainsatt fixardag, info
kommer.
3:2 Maria kontaktar Jesper så att han meddelar kök när stugan bokas för helger eller större aktiviteter, så
att extra sopkärl kan beställas.
Medlemsmöte/Årsmöte: Medlemsmöte 20170516 styrelsen anmäler sekreterare Ingrid Lundh, Maria fixar
fika, till dagordningen kommer att styrelsen önskar en förtroende omröstning.
3:3 Alf K får i uppdrag att tillfråga förbundsordförande som styrelsens förslag till ordförande.
3:4 Ingrid ser till att dagordning finns tillgänglig i god tid före medlemsmötet, samt att den publiceras på
hemsidan.
Distriktsmöte: Malena och Alf informerar om D-möte 20170502.
VU-rapporter: Tjänstehundsutbildning.
§ 11Träningshall
Träningshallen är färdigprojekterad, styrelsen avvaktar med att lämna in de slutgiltiga
byggnadslovshandlingarna för att säkerställa budget till projektet.
§ 12 Övriga frågor
Nästa styrelse möte 19/6 kl 18.00, OBS tiden!!
3:4 Maria får i uppdrag att packa upp tryckta kläder för försäljning samt att göra en prislista.
3:5 Malena får i uppdrag att information kommer ut på hemsidan vad som gäller när stugan och
appellplan hyrs ut för tävlingsverksamhet.

§ 13 Mötets avslutning
Alf K tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Alf Karlström

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Anna Strandberg

