
Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 4
Datum:2022-06-29
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordförande Anna Strandberg 

Vice ordförande Johanna Hedlund
Sekreterare Rebecka Nielsen 
Kassör Anton Gustafsson
Ledamot Maria Nordstedt
Ledamot Catarina Håkansson 
1:a suppleant  Jens Böckman 
2:a suppleant Jenny Hedlund 

§1 Mötets öppnande
Ordförande Anna Strandberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Val av justeringspersoner att jämte ordförande justera dagens protokoll
Jens Böckman valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Bengt Johnson, Nellie Hansson och Ingrid malmström har lämnat återbud därmed är samtliga röstberättigade.
 
§ 4 Fastställande av dagordning. 
Fastställs 

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2022-03-30 och konstituerande 2022-05-03
Avklarade:3:1 3:2 3:3

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

3:1 Maria får i uppdrag att maila ut dokument angående GDPR som samtliga ska läsa inför nästa styrelsemöte. 
Avklarat
3:2 Anton får i uppdrag ta fram ett förslag för ersättning till funktionärer och instruktörer Avklarat
3:3 Maria får i uppdrag att kontakta Per Tingstedt angående kameraövervakning på parkeringen Avklarat

 § 6 Inkommande skrivelser
Förfrågan ang att arrangera SM 23/24

§ 7 Utskickad post
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter
Frågor om att ta upp PR sponsring igen diskuterades. I nuläget kommer vi inte att starta upp sektorn.
Diskuteras om att utöka anläggningssektorn med en grupp för att enbart jobba med översiktsplanen.

§ 9   Rapporter
a) Ekonomi  

Anton redogör för ekonomin.
● GDPR
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Funderingar ang GDPR dokumenten diskuteras 

4:1 Johanna får i uppdrag att publicera GDPR uppgifter på hemsidan

● Ekonomisk ersättning alt. annan form av ersättning
Anton presenterar förslaget för ersättningar till funktionärer.

4:2 Styrelsen beslutar att införa ett nytt ersättningssystem för Sölvesborgs Brukshundklubb, som gäller från 
29/6-2022

b) RUS
Ett planerat MH helgen den 2-3/7, fler planeras.

c) Utbildningssektor
Anordna aktivitet vecka 37 under hundens vecka. 

d) Tävlingssektor 
Diskuterar frågan ang arrangera SM 2023. Med bristande information och med kort framförhållning är styrelsen 
inte positiva i dagsläget.
Diskuterat priser till tävling.
4:3 Catta får i uppdrag att kontakta Jami hundsport för ett avtal ang priser.

e) Tjänstehundssektorn
Ingen information

f) IT/Web sektor
Allt flyter på. 

g) Hundungdom.
 Agilitytävling dubbel klass två den 4/9.

h) Anläggningssektor  

Anna har varit på möte ang den nya översiktsplanen och redogjorde för vad som sages. Senast den 31/8 ska 
synpunkter lämnas in.

4:3 Catta, Johanna och Jens får i uppdrag att kontakta kommunen för ett möte angående ang översiktsplanen.
Ny dörr till sekretariatet är uppsatt. 

i) Aktivitetssektorn
Dans runt midsommarstången är genomförd. 
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Nya aktiviteter på gång i sommar..

Medlemsmöte 

Distriktsmöte

VU-rapporter
Finns inga rapporter.   

§ 10 Övriga frågor 
   Nästa Styrelsemöte 8/8 kl: 18:30

 
§ 11 Mötets avslutning
Anna Strandberg tackar för ett bra styrelsemöte och förklarar möte avslutat. 

Justeras

Ordförande Anna Strandberg Protokollsekreterare Rebecka Nielsen

Justeringsperson Jens Böckman  
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