Protokoll fört vid Sjöbo Brukshundklubbs
medlemsmöte 11 maj 2015.
Plats: Klubbstugan Anklam

Närvarande: 14 medlemmar

1. Ordförande Jeanett Gerdin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Jeanett Gerdin valdes till ordförande för mötet.

3. Jan Mårtensson valdes till sekreterare för mötet.

4. Till justerare tillika rösträknare valdes Gunnel Olsson och Margareta Wertsberg.

5. Utskick av kallelsen till mötet godkändes.

6. Dagordningen godkändes.

7. Information
- Kurser/aktiviteter. Valpkurs på kvällstid startar 12 maj och ytterligare en valpkurs
startar den 28 maj. Den senare på dagtid.
Planeras för en Nosework kväll för instruktörer.
Det finns önskemål om en kurs i hjärt/lungräddning.
- Tävlingar. Klubben fick strålande betyg för tävlingen i rallylydnad som arrangerades
under gårdagen den 10 maj. Extra glädjande med en positiv artikel i Ystad Allehanda.
- Toalett/dusch. Fått beviljat ett bidrag från kommunen på 40000 kronor, varav 20000
är utbetalda. Bidraget är villkorat med att klubben satsar samma summa. Tyvärr kommer
inte detta att räcka eftersom de befintliga toaletterna är i väldigt dåligt skick.
Ny kontakt skall tas med kommunen om möjligheten för ytterligare bidrag. Innan dess tar
Torsten på sig att gå igenom vår tidigare ansökan.

- Ekonomi. I kassörens frånvaro informerar Jessica Alenius om att klubben har 135 112 kronor
i kassan. Ingående i summan är de 20000 som vi fått från kommunen.
- Trivselregler. Diskussion om huruvida löptikar är välkomna eller inte. Beslutades att ändra
formuleringen till: Löptikar är välkomna. Träning med löptik ser vi helst att du gör nere på
agilityplanen och att du använder vägen för att gå dit. Vi ser också helst att du undviker att
din tik går ner på plan under höglöp.
Lägga till i reglerna att plocka upp fimpar och snuspåsar.
Trivselreglerna anslås inne och på utsidan av klubbstugan samt på hemsidan.

8. Skrivelser fanns det inga, varför punkten bordlades.

9. Övriga frågor.
Vi måste ha en ansvarig till miljöbanan. Beslutades att lägga ut förfrågan på hemsidan.
För att underlätta när någon av strålkastarna går sönder föreslogs att inköpa en extra.
Då kan man byta och reparera den trasiga vid en senare tidpunkt. Beslutades att
inköpa en extra strålkastare.
Diskussion kring de dåliga resultaten vid våra spårtävlingar, med många underkända
ekipage och långa väntetider mm. Beslutades att se över rutiner inför och under spårtävlingar.

10. Tackade Jeanett för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet välkomnade vi Åsa Brodd med två medhjälpare som höll ett trevligt och
intressant föredrag om Kraniosakral terapi.
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