
  Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 5
Datum:2021-10-04
Tid: 19:00
Plats: Klubbstugan, samt web Zoom
Närvarande:

Ordförande Frida Elofsson
Sekreterare Ingrid Lundh
Kassör Anton Gustavsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Johanna Hedlund
Ledamot Bengt Johnsson
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
Johanna  valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Nellie och Anna har anmält frånvaro, båda suppleanterna är därmed röstberättigade.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2021-08-23
3:1, 3:3,  och 3:5 avklarade

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

9:8 Avtackningar, presentkort interflora 4st. Ingrid fixar. (Anton, Ylva, Affe och Jill) kvarstår

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

3:2 Frida undersöker möjligheten att starta en webshop där man gör anmälningar till kurser. kvarstår

3:4 Maria får i uppdrag att fråga ridklubben om att klippa gräset på appellplanen. kvarstår
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§ 6 Inkommande skrivelser
Tävlingsledarkort, detta tas upp vid nästa styrelsemöte

§ 7 Utgående skrivelse
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Inga önskemål

§ 9 Rapporter
a) Ekonomi Anton redogör för ekonomin, vi vänder nu mot plusresultat efter corona-pandemin.

b) RUS Rebecka Nielsen berättar att två MH är planerade, 17/10 och 31/10.

c) Utbildningssektor Fia Olofsson rapporterar att det varit en instruktörsträff. Kursverksamheten är igång helt.
Många personer står på kö för våra kurser, men vi har svårt att få tag i instruktörer. Utbildningssektorn har svårt
att möta efterfrågan på kurser, att bemanna med instruktörer.

d) Tävlingssektor Ingrid Malmström berättar att det har genomförts en tävling med 6 deltagare i appellspår. Nöjda
tävlande och en trevlig tävling. Rallytävling har genomförts kanonbra, allt flöt på jättebra. Två klasser, dubbla
för att det inte ska bli för rörigt. Stor rallytävling som vi brukar ha i april har ställts in, pga för få funktionärer.
Detta blir ett ekonomiskt tapp under kommande verksamhetsår. Ungdomarnas agilitytävling har också
genomförts och allt flöt på jättebra. Alla tävlingar för året är slut efter söktävling 14 november, alla klasser.
Tävlingssekreterare- och tävlingsledareutbildning är på gång att starta upp.

e) Tjänstehundssektor Inget att rapportera

f) IT/Web sektor Frida berättar att det rullar på. Är det något ni vill ska komma in på hemsidan är det bara att
kontakta web. Det sker en översikt, så att det är rätt sponsorer annonser.

g) PR/Info/Sponsring Inget att rapportera

h) Hundungdom. Rebecka berättar att det är en lydnadstävling inplanerad 16/10. Agilityplanen håller på att fixas
till men gräs och grus och så.

i) Anläggningssektor Fia Olofsson berättar att VVS och mattläggare har tittat på renovering av stora toaletten,
ska återkomma med prislapp. Slitstarkt golv och väv på väggarna är ett förslag. Vattnet kommer att vara
avstängt 1-2 veckor. Avloppet går att använda men vi får tappa upp vatten i dunkar. Gällande hallen, underlaget
är under diskussion. Det finns önskemål om att använda hallen mer än vad som görs idag, hyra ut mer. Olika
förslag diskuterades. Detta kommer även att diskuteras på medlemsmötet, det kommer utskick angående olika
förslag att ta ställning till.

j) Aktivitetssektorn Johanna Hedlund  berättar att det inte händer så mycket där, mycket idéer men inget
fastställt.
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k) Medlemsmöte/Årsmöte Nästa medlemsmöte  sön 10/10 kl 15:00, det blir digitalt även i år.

l) Distriktsmöte är på onsdag Ingrid M kommer att delta, Anna och Anton har anmält förhinder.

m) VU-rapporter Inga

§ 10 Övriga frågor
Nästa styrelsemöte 29/11, kl 18:30. Mötet blir digitalt, Frida skickar länk.

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

Justeras

Ordförande Frida Elofsson Protokollsekreterare Ingrid Lundh

Justeringsperson  Johanna Hedlund
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