Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 7
Datum: 2018-10-23
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande:

Frida Elofsson
Alf Karlström
Ingrid Lundh
Anna Strandberg
Daniel Karlsson
Maria Nordström
1:a Anthon Nilsson
2:a Sofie Andersson

§1 Mötets öppnande.
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av justeringsperson att jämte ordförande justera dagens protokoll
Anna valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
§ 3 Röstberättigade
Nellie, Malena och Anton har anmält förhinder, alla närvarande är därmed röstberättigade på mötet.
§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs
§ 5 Föregående mötesprotokoll 2018-07-30
6:2 är avklarad
4:3 Styrelsen beslutar att ändra kod till klubbstugan fr.o.m. september. Medlemmarna ska informeras.
Alf ansvarar för att distribuera den nya koden. Kvarstår, datum för färdigställande ändras från
september -18 till januari -19.
6:1 Ingrid ser till att Web får logga från Valje Rökeri som ska annonseras som sponsor på hemsidan,
kvarstår
§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.
§ 7 Utgående skrivelser
Inga
§ 8 Kommittéer och förtroendepost
Inte aktuellt med nya just nu.
§ 9 Rapporter
a) Ekonomi  Bengt redogör för balans och resultatrapport

b) RUS MH har genomförts i helgen och det gick bra, 15 hundar. MH igen 10-11/11 det behövs fler
funktionärer. Figurantutbildning under vintern.
c) Utbildningssektor  Sista kurserna för året är igång, nybörjarkurs startade igår fler kurser igång är
brukslydnadskurs samt fortsättningskurs med inriktning startklass. Utbildningsmöte 20 november,
diskuterar kurser för 2019. Första kursen i hallen är bokad, nybörjare påbyggnadskurs rallylydnad,
i januari. Vi behöver ha ett system för att boka tider för kurser i hallen, Frida ansvarar för detta.
7:1 Utbildningssektorn får i uppdrag att se över anmälningsförfarande och medlemsregistering
till nästa styrelsemöte.

d) Tävlingssektor Sista numret av Brukshunden har gjort ett positivt och fint reportage om
arrangemang kring SM, inte minst Sbg BK arbete inför sökhundsgruppens tävling. Skyddstävling
har genomförts, 14 starter. Bra tävling som har blivit väl omtalad. Regelrevideringsmöte för
bruksprovsregler på lokal nivå, klubbstugan 8/11 kl 18.00. Appellklasstävling är kvar i år 3/11.
e) Tjänstehundssektor Inget nytt att rapportera
f) Rallysektor På lördag är det Rallytävling med två klasser. Nästa års tävlingar är inlagda.
g) IT/Web sektor Det kommer inte in så mycket till hemsidan. Hemsidan kommer att ses över och
förnyas lite.
h) PR/Info/Sponsring. Inget nytt, vi avvaktar sista beskeden av träningshallen.
i)

Hundungdom Två kurser håller på att avslutas, nybörjarkurs och fortsättningskurs i Agility.

j) Stuga kök Ny städlista. Fixardag är genomförd, många saker blev gjorda. Saker som inte blev
gjorda finns på lista som man kan göra när man vill.
k) Distriktsmöte 6/11 man anmäler själv om man kommer, inbjudan har kommit via mail. 30/11
åker Frida på ordförandemöte.
l)

VU-rapporter Inga

§ 10 Träningshall Alf K redogör för läget. Allt rullar på enligt planerna, hallen är beställd och
uppgörelserna är klara. Besked om bygglov väntas nästa vecka sen kan bygget börja ta fart.
Förhoppningsvis ska hallen vara klar innan jul.
7:2 Frida får i uppdrag att börja fila på ett pressmeddelande inför byggstart av hallen.

§ 11 Övriga frågor , nästa möte, årsmöte, verksamhetsbidrag från Bromölla Kommun

Nästa styrelsemöte 29/11 kl 18.30. Daniel fixar fika.
7:3 Maria får i uppdrag att skicka information kring bidragsansökning av Bromölla kommun till Frida.
7:4 Ingrid får i uppdrag att annonsera om kallelse till årsmöte 6/2 kl 19.00.
7:5 Ingrid samlar in information från sektorerna och sammanställer verksamhetsplan och
verksamhetsberättelse.

§ 12 Mötets avslutning
Frida E tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat.

Justeras

Ordförande Frida Elofsson

Justeringsperson Anna Strandberg

Protokollsekreterare Ingrid Lundh

