SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum
Plats

2015-04-13
Klubbstugan i Anklam

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna

§2

Närvarande
Jeanett Gerdin
Jessica Alenius
Inger Hörnfeldt
Elisabeth Olsson
Lars Fredriksson
Siw Andersson
Eva Signal
Eva Lenneke
Kerstin Nordbeck
Claes von Gegerfeldt
Ruby Rydén
Gunvor Jönsson
Björn Olsson
Anmält förhinder
Lars-Erik Hörnfeldt
Birgitta Söderström
Ingrid Nord
Annelie Carlsson
Marie Österberg

§3

Val av justerare
Elisabeth valdes att justera protokollet

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkändes

§6

Ekonomi
Kerstin redogjorde för ekonomin. På klubbens konton finns idag 133.395 kr

§7

Gruppernas redovisning
Hus/Claes
- Carporten är så gott som färdig, det fattas stuprännor och vindskivor,
de sätts upp så snart vädret tillåter.
- Taket är nu tjärat så det ska förhoppningsvis inte läcka in vatten i stugan.
- En av toaletterna ska byggas om och handikappanpassas, eventuellt skall
dusch finnas i anslutning till detta utrymme. Claes presenterade olika
förslag/lösningar och uppmanade alla att fundera vidare
(minimimått för toaletten är 2,2m x 2,2m).
- Entrén skall byggas om och handikappanpassas. Till detta har vi inte fått
några bidrag, men Gunvor erbjöd sig att söka pengar från olika fonder och
Kerstin skulle ta reda på om vi kan få bidrag från banken.
- Skogning/ljus på plan. Teddy kommer att ta sig an detta så snart han kan.
IT/Claes
Claes har gjort en hel del uppdateringar, annars inget nytt. Claes framhöll att
hemsidan kanske borde förnyas och han tar tacksamt emot förslag från alla
och envar. Han tar också tacksamt emot fotografier.
Jeanett tog upp att Ingrid Nord inte längre vill stå som ansvarig för
”skotträningen”. Claes kommer att ta bort hennes namn på hemsidan.
Skotträning
Siw och Kerstin tar på sig uppgiften att ansvara för pistolen vid
skotträning på måndagarna. D v s att pistolen plockas ut, rengörs efter
skjutning och låses in efter användandet. Önskvärt är att ännu en person tar
ansvar för detta. Själva skjutandet får gruppen som deltar se till att alternera
mellan sig. Kerstin tar upp detta med ”onsdagsgruppen” .
Tävling/Ruby
Ruby redogjorde för de tävlingar vi haft och skall ha. En ansökan
om Tävlingar och Prov för 2016 är inskickad.
Frivillig/Teddy
Årets DM är inställt. Vi har redan ansökt och fått mark till detta och domare
är vidtalade. Frågan är om vi kan använda marken och domarna till en
annan tävling ex patrull? Teddy går vidare med denna fråga.
Vi kommer att ha regionstävling vart 4:e år.
Funktionskontroll tjänstehundar. Funktionskontrollernas effektivitet har
diskuterats och kommer därför att ses över. Under denna tid kommer man
inte att ha funktionskontroll.

Utbildning/Gunvor
Gunvor informerar oss om att vi i dagsläget endast har en instruktör som är
villiga att hålla kurs, det är Jessica som kommer att hålla en valpkurs. Vi
måste se till att åtminstone ha igång valp och allmänkurser. Gunvor föreslår
att vi ser över om vi kan ha avtalsinstruktör/er, Se § 11.
Jessica erbjuder sig att ge våra instruktörer en kortare introduktion av Nose
Work-arbetet. Tillsammans med Gunvor kommer hon att utforma
upplägget.
Gunvor har inför styrelsemötet skickat ut en förfrågan via mail till styrelsen,
gällande Elisabeth Mattsons önskan om att få gå en utbildning i specialsök.
Elisabeth önskade dels en rekommendation från styrelsen till att gå kursen
dels en förfrågan om klubben helt eller delvis kunde bekosta kursen.
Elisabeth har emellertid hoppat av kursen varför frågan ej längre är aktuell.
Mental/Björn
Björn redogjorde för de MH och MT vi haft och för de som planeras. MH den
30/5 är inställt p g a ett missförstånd med jägarna.
Siw och Taina är nyutbildade figuranter.
Mental har fått sig ett skåp med lås men behöver ett till. Siw har eventuellt ett
skåp som de kan få.
Material till tävlingar, MT och MH har hitintills legat i olåst utrymme och det
har inte framgått vad som är avsett för specialarrangemang och vad man
som medlem kan låna.
Beslut att material till tävling, MH och MT skall förvaras i låst utrymme.
§8

§9

Hjärt och Lungräddning/Jessica
- människa. Jessica har haft kontakt med ett företag som tillhandahåller
kurser men de är mycket dyra. Kerstin ska kolla med Röda Korset om de har
billigare utbildningar. Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
- hund. Jessica har hittat ett företag som tillhandahåller detta.
Frågan lämnas vidare till utbildningsgruppen, Jessica kontaktar Gunvor.
Svenska Djurapoteket/Jeanett
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.

§ 10

Styrelsebeslut tagna via telefon/mail
Beslut att rekommendera Elisabeth Mattson till utbildningen Specialsök.
Beslut att hyra ut del av klubbstugan den 25 april till Inger Hörnfeldt till en
kostnad av 500kr.

§ 11

Kurser - avtalsinstruktör/er/utbildning

§ 12

Att kunna erbjuda kurser är en av klubbens basverksamheter, idag har vi
endast en instruktör som erbjudit sig att hålla en kurs, vi måste hitta andra
väga för att tillmötesgå efterfrågan.
Många klubbar har valt att ha avtalsinstruktör/er och styrelsens uppfattning
är att vi måste utreda om vi har möjlighet att anlita avtalsinstruktör/er.
Beslut att ge Gunvor i uppdrag att undersöka vad det skulle innebära för
klubben och den enskilde instruktören, att anlita respektive ta uppdraget som
avtalsinstruktör/er, både vad det gäller förutsättningar och det ekonomiska
åtagandet.
Inkomna skrivelser
- inkommen förfrågan från E.M. om klubben kan bekosta henne en utbildning
i specialsök. Ej längre aktuellt se under utbildning.

§ 13

Övriga frågor
Uppställning av husvagn
När klubben står för lägerverksamhet är det av praktiska skäl lämpligt att den
som är lägeransvarig även är den som tar beslut om husvagns uppställning.
Beslut att vid lägerverksamhet tar lägeransvarig beslut om
husvagns uppställning mot kostnad som anges i beslut av 2014-11-03 § 9.
Speglarna på plan
Speglarna håller på att rasa samman. Inger tar detta med
husgruppen (Lasse).
Skylten
Elisabeth håller kontakt med Maria.
Skott under tävling
PM från SBK
Jessica pratar med Susanne som är mer insatt i frågan.
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
Presentkort som pris
Rally önskar dela ut presentkort som pris vid sina tävlingar.
Presentkortet ska kunna ”lösas” in hos klubben som betalning vid tävling.
Beslut att bifalla Rallygruppens förfrågan om att dela ut presentkort som pris
vid Rallytävlingar.
Skrivskydd
Teddy tar upp frågan om att ”skrivarna” behöver skrivskydd vid tävlingar. Siw
kollar upp med Akademibokhandeln om vi kan få rabatt.
Beslut att ge Teddy eller den han delegerar det till, i uppdrag att inköpa 4 st
skrivskydd till klubben.

§ 14

Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Inger Hörnfeldt

Jeanett Gerdin

Elisabeth Olsson

