
 Protokoll fört vid styrelsemöte, Sölvesborgs brukshundsklubb Möte nr 8
Datum:2022-09-28
Tid: 18.30
Plats: Klubbstugan
Närvarande: Ordförande Anna Strandberg

Vice ordförande Johanna Hedlund
Sekreterare Rebecka Nielsen
Kassör Anton Gustafsson
Ledamot Catarina Håkansson
Ledamot Ingrid Malmström
Ledamot Nellie Hansson
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
Nellie Hansson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Röstberättigade
Samtlig närvarande är röstberättigade.

§ 4 Fastställande av dagordning.
Fastställs

§ 5 Föregående mötesprotokoll 2022-08-08
Avklarade: 4:1 4:3 4:4 5:1 5:2 5:3

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

4:3 Catta får i uppdrag att kontakta Jami hundsport för ett avtal ang priser. avklarad

4:4 Catta, Johanna och Jens får i uppdrag att kontakta kommunen för ett möte angående översiktsplanen Avklarad

5:1 Anton får i uppdrag att skänka pengar till Ronneby´s jubileumsfest. Avklarad

5:2 Bengt får i uppdrag att fixa en dator med internet till IT sektorn. Avklarad

5:3 Anna och Anton får i uppdrag att skriva synpunkter kring nya översiktsplanen. avklarad
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§ 6 Inkommande skrivelser
Tackbrev från Ronneby BK för gåvan till jubileumsfesten.
Förfrågan ang hjälp att arrangera rasmästerskap, styrelsen beslutar att klubben inte kan hjälpa till med detta.
Förfrågan om möjlighet för icke medlemmar att kunna utnyttja planen, styrelsen beslutar att man måste vara
medlem i någon av klubbarna.

§ 7 Utskickad post
Inget

§ 8 Sektorer och förtroendeposter

§ 9   Rapporter
a) Ekonomi

Anton redogör för ekonomin

b) RUS
Planerat MH 15-16/10 ev fler under hösten

c) Utbildningssektor
Instruktörsträff genomförd 27/9.
Förfrågan har kommit in ang utbildning till nose work instruktör, styrelsen diskuterar för- och nackdelar.
Beslutar att godkänna att utbilda en instruktör.
SBK blekinge och SBK småland ska ha en utbildning till domare i rallylydnad och önskar att få vara hos oss två
helger.

d) Tävlingssektor
Planerade tävlingar på klubben under hösten 30/10 sök alla klasser 12/11 appelltävling och rallylydnadstävling
den 22/10

e) Tjänstehundssektorn
Ingen information

f) IT/Web sektor
IT sektorn är mycker glad över den nya datorn

g) Hundungdom.
Genomförd agilitytävling den 4/9

h) Anläggningssektor
Diskuterar behovet av en kökssektor så att anläggning kan fokusera på anläggningsfrågor och tävlingssektorn
kan fokusera på tävlingen.
Styrelsen pratar om att ta bort hundlatriner utanför klubbstugan.
Städlistan behövs ses över så att information når ut till medlemmarna.
Styrelsen diskuterar att öppna upp hallen för alla eftersom fler ska få möjlighet att kunna använda den.
Styrelsen beslutar att öppna upp hallen på tisdagskvällar för att folk ska få prova på att vara i hallen.
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i) Aktivitetssektorn
Nosarbete planerad den 9/10 i stan fler aktiviteter planeras.

Medlemsmöte
Tisdagen den 18/10 kl 19:00

8:1 Anton får i uppdrag att beställa smörgåstårta till medlemsmötet.

8:2 Catta får i uppdrag att lägga ut information på facebook ang smörgåstårta.

Distriktsmöte
6/10-22 Anna och Ninni närvarar

GDPR
Ingen information
VU-rapporter
Finns inga rapporter.

§ 10 Övriga frågor
Förslag på träningsvästar diskuteras.
Nästa Styrelsemöte 14/11 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  Nellie Hansson
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