
  Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 2
Datum:2021-03-15
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordförande Frida Elofsson

Vice ordförande Anna Strandberg
Sekreterare Ingrid Lundh
Kassör Anton Gustavsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Bengt Jonsson
Ledamot Johanna Hedlund
Ledamot Nellie Hansson
Ledamot Fia Olofsson
1:a suppleant  Ingrid Malmström
2:a suppleant Rebecka Nielsen

§1 Mötets öppnande
Ordförande Frida Elofsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Rebecka Nielsen valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Maria Nordstedt har anmält frånvaro, suppleant 1 Ingrid Malmström är därmed röstberättigad.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2021-01-11 och konstituerande 2021-02-06
8:5, 9:2, 9:4, 9:7, 1:1, 1:2, 1:3  och 1:4 avklarade

4:2 Bengt och Frida får i uppdrag att se över elavtalet, kvarstår

6:6 Frida får i uppdrag att göra en checklista för hur man gör om man råkar utlösa larm och sätta upp vid larmdosan
innanför ytterdörren, kvarstår

6:8 Frida får i uppdrag att skriva medlemsbrev som publiceras på hemsidan, kvarstår

9:8 Avtackningar, presentkort interflora 4st. Ingrid fixar.

1:5 Frida Elofsson och Ingrid Lundh får i uppdrag att ansöka om kommunala fritidsbidrag för 2021.
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§ 6 Inkommande skrivelser
Ingrid redogör för inkommande skrivelser.

§ 7 Utgående skrivelse
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Inga önskemål

§ 9 Rapporter
a) Ekonomi

Synpunkter på styrelsedokumentet diskuteras, denna uppdateras och fastställs.
Anton redogör för ekonomin.

b) RUS Rebecka Nielsen är sammankallande. Inplanerade MH för våren: 27 och 28 mars,  17 och 18 april samt 8
och 9 maj. Fler MH är på planeringsstadiet.

c) Utbildningssektor Fia Olofsson är sammankallande. En valpkurs är genomförd. En allmänlydnad 1 är på gång
start 24/3. Valpkurs startar 23/3. Temadagar är inplanerade; specialsök, rallylydnad och med Sabina Persson. De
som känner att de vill hålla kurs kontaktar Fia Olofsson eller Lotta Eriksson.

d) Tävlingssektor Ingrid Malmström är sammankallande. Ingrid är också klubbens ombud i distriktet tillsammans
med Bengt Jonsson. Än ligger allting stiltje pga Corona.

e) Tjänstehundssektor Jörgen Blixt är sammankallande. Han är också klubbens ombud i distriktet.

f) IT/Web sektor Johanna Hedlund är sammankallande. Kul att det kommer många anslag att publicera på
hemsidan. De jobbar med att se över uppbyggnaden av hemsidan för att få ut information på ett mer effektivt
sätt.

2:1 Fia och Frida får i uppdrag att ändra anmälningsformulär i enlighet med GDPR

g) PR/Info/Sponsring Frida Elofsson är sammankallande.

h) Hundungdom. Tävlingar för året är planerade 16/10 dubbel startklass och 19/9 dubbel agility klass 2.
Hundungdom ska ha fixardag 11/4.

i) Anläggningssektor Fia Olofsson är sammankallande. Köket håller på att renoveras. Alternativa fixardagar
kommer att publiceras på hemsidan. Det kommer att finnas en lista på saker som behöver göras, medlemmar
kan själva åka upp och göra något. Diskussioner pågår för att detta kan belönas med hallpoäng.
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2:2 Anläggningssektor får i uppdrag att se över belöningssystem med hallpoäng.

2:3 Anläggningssektor får i uppdrag att ta in offert för renovering av stora toaletten

j) Aktivitetssektorn Johanna Hedlund är sammankallande. Det finns många idéer, men Corona begränsningar
stoppar upp. Ett samarbete mellan Aktivitetssektorn och Hundungdom kommer att ske för att skapa aktiviteter
för barn och ungdomar.

k) Medlemsmöte/Årsmöte Nästa medlemsmöte 20/6 kl 17:00.

l) Distriktsmöte Frida, Ninni och Anna deltog på distriktets årsmöte. Vi har ökat medlemsantalet och har rätt till
tre röster. Anton går in som tredje ordinarie. Information: ny distriktsordförande, Göte Karlsson.

2:4 Ingrid får i uppdrag att meddela den nya sammansättningen av ombud till distriktet. Frida, Ninni och
Anton som ordinarie, Anna reserv.

m) VU-rapporter Beslut är taget att skaffa ett Zoom Konto för klubben.

§ 10 Övriga frågor
Vi har behandlat sekretessbelagt ärende, pga känslig information.
Det har varit sabotage på klubben, skador finns på bl a agilityhinder och appellplanen. Skadegörelsen är
polisanmäld. Det finns vittnen till händelsen.

Nästa styrelsemöte måndag 10/5 kl 18:30. Frida skickar länk via Zoom, det finns också alternativ att vara på
klubben.

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

Justeras

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson Rebecka Nielsen
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