SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte

Datum
Plats

2015-01-12
Klubbstugan Anklam

§1
Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Närvarande

Jeanett Gerdin
Bengt Christensson
Maria Persson
Lars Fredriksson
Elisabeth Olsson
Jessica Alenius
Inger Hörnfeldt

Frånvarande

Rolf Olsson
Johanna Johansson
Marie Jönsson

§3
Val av justerare
Elisabeth Olsson valdes att justera protokollet.
§4
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§5
Föregående mötesprotokoll
Tidigare mötesprotokoll godkändes.
§6
Barometern
Ruby har meddelat att hon inte kommer och presenterar en ny ”resultaträkning” av
Barometern då man inte är färdigdiskuterad i frågan. Den 14 januari kl 19.00 är ett nytt möte
inbokat där alla intresserade är välkomna. Mötet har aviserats såväl på hemsidan som på face
book.
§7
Ekonomi
Bengt informerade om det ekonomiska läget. Klubbens tillgångar är 128.106kr i kontanta
tillgångar.
§8
Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Inga styrelsebeslut är tagna via mail eller telefon.
§9
Inkomna skrivelser
- inköp av snöslunga, förfrågan från Thomas Undenius. Styrelsen uppmanar Thomas att till
nästa styrelsemöte inkomma med kostnadsförslag samt uppgifter om den snöslungans
kapacitet som skulle vara lämplig för klubben.

- information om att jakt bedrivs, inlämnad av Thomas Undenius. Jeanett har talat med
jägarna som lovat sätta upp en skylt på parkeringen med information om när jakt bedrivs.
- information om vem som äger rätt att träna på apellplan, inlämnad av Thomas
Undenium.
Beslut
Att en skylt med texten ”Tillträde endast för medlemmar i Sjöbo Brukshundsklubb/Styrelsen”
sätts upp väl synlig vid klubbstugan alt parkeringen.
Att Maria beställer en skylt i aluminium med text enlig ovan till en kostnad av högst 1000kr.
Uppbundna skällande hundar – klagomål inlämnat av Thomas Undenius.
Styrelsen kommer att sammanställa ”trivselregler”, vilka kommer att sättas upp på
klubbstugans anslagstavla. Jessica tar på sig uppgiften att leta reda på klubbens ”gamla”
regler så att vi kan uppdatera dessa.
Beslut
Att bordlägga frågan till styrelsemötet den 2/2.
Infoblad från Inki & Roland Sjösten – läggs till handlingarna
Världsdag 13 juni 2015 från Sjöbo kommun – läggs till handlingarna
Föreningsforumsmöte 20/1 – läggs till handlingarna
Föreningsinformation frånTherese Nilsson, Sjöbo kommun- ej aktuellt i dagsläget, avvaktar
ny styrelse då kan det bli aktuellt.
Endagsseminarium ”förväntan och stress” Segra gymnasium, sätts upp på anslagstavlan i
klubbstugan.
§ 10
Årsmötet
Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen för 2015.
Dagordning till årsmötet tas fram på styrelsemötet den 2/2.
§ 11

Medlemsmöten 2015

Medlemsmöte kommer att hållas den 11 maj, 9 nov och årsmöte den 22 februari 2016,
Samtliga möten börjar 19.00.
§ 12
Föreläsning 19/3
Gunvor Jönsson, utbildningsgruppen, kommer att ansvara för kvällen med föreläsningen
”hundens språk och signaler” den 19/3, föreläsare Jessica Alenius.
§ 13
Annandagsträffen
Träffen var mycket uppskattad.
Solen sken och vi hade många besökare. En mycket trevlig tipsrunda! Vi sålde dessutom 600
lotter.
§ 14
Informationsblad
Maria kontaktar Claes och ber honom lägga ut en förfrågan på hemsidan, om någon skulle
kunna tänka sig ta sig an detta.
§ 15
Övrigt
Utbildning för våra instruktörer.
Utbildningsgruppen önskar skicka instruktörer på endagsseminarium ”förväntan och stress”
Segra gymnasium.

Beslut
Att klubben bidrar med halva kostnaden för var och en för seminarium ”förväntan och stress”,
för max 5 personer.
Att de instruktörer som deltar återger detta seminarium till resten av utbildningsgruppen.
Larmlistan
Hans-Åke och Margareta vill inte längre stå kvar på listan som ”larmansvarig”.
Jeanett kommer att begära in larmlistan för en uppdatering.
Beslut
Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte
Hedersmedlem
Valberedningen har lämnat in ett förslag gällande regler för utnämning av hedersmedlem.
”Årsmötet beslutar om att utse medlem i klubben till hedersmedlem efter enhälligt förslag
från styrelsen. Förslag till hedersmedlem ska lämnas till styrelsen för beredning senast den 20
oktober. Hedersmedlemskap jämställs med ordinarie medlemskap. Klubben står för
medlemsavgiften fr o m hedersmedlemmens eget betalda medlemskap löper ut.
Person som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syfte kan komma i fråga för
hedersmedlemskap. Härvid avses extra ordinära insatser under lång tid för klubben.”
Beslut
Att anta valberedningens förslag gällande regler för utnämning av hedersmedlem.
Städdag
Städdag bestäms till den 22 mars kl 10.00. Jessica kontaktar Claes för hemsidan.
Utbildning MH
Mentalgruppen har fått en förfrågan från en dansk klubb om ett MH den 12 april.
De betalar för 8 starter och hyra för lektionssal.
Besut
Enligt förslag
Tävlingskontot
Jessica berättar att det inte går att kolla inbetalningarna. Bengt ska undersöka saken.
Beslut
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
Marie Jönsson
Marie har i mail daterat 12 januari, till Gunvor Jönsson, låtit meddela att hon avsäger sig alla
uppdrag/åtagande i klubben.
§ 16
Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Inger Hörnfeldt

Jeanett Gerdin

Elisabeth Olsson

