SJÖBO BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid Styrelsemöte 2016-01-11
Plats: Klubbstugan i Anklam
§1

Mötet öppnas

§2

Närvarande
Ordförande Jeanett Gerdin
Vice ordförande Jessica Alenius
Sekreterare Inger Hörnfeldt
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Siw Andersson
Suppleant Birgitta Söderström
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Sammankallande för Info/IT-gruppen Claes von Gegerfelt
Sammankallande för köksgruppen Ingrid Nord
Sammankallande för Mark o tävlingsgrupperna Ruby Rydén
Sammankallande för rallylydnadsgruppen Marie Österberg och Anneli Carlsson
Sammankallande för stuggruppen Sven-Ingvar Olsson
Sammankallande för utbildningsgruppen Gunvor Jönsson
Representant för valberedningen Torsten Eriksson
Anmält förhinder
Ledamot Elisabeth Olsson
Ledamot samt sammankallande för frivilliggruppen Lars Fredriksson
Sammankallande för mentalgruppen Björn Olsson
Sammankallande för skyddsgruppen Sanna Wendel

§3

Val av justerare
Att justera protokollet valdes Jessica Alenius

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

§5

Rapport/Grupper
Agilitygrupp - material- info
Vi har fortfarande ingen agilitygrupp, men vi har en hel del material. Vi har ännu inte
hittat någon som är villig att ta ansvarar för materialet varför det just nu står och
förfaller.
Materialet är för närvarande inlåst, dels på grund av att material försvunnit och dels
beroende på att när ingen sköter om materialet så förfaller det. Styrelsen kommer
att väcka följande fråga på årsmötet, vad skall vi göra med materialet, ska det säljas
eller repareras och sparas.
Beslut att på hemsidan efterlysa intresserade till agilitygruppen.
Birgitta formulerar en text till hemsidan.
Info/IT-grupp
Claes efterlyser en sammanfattning av de ekonomiska budget för grupperna nästa
år.

Köksgrupp
Ingrid: Inget nytt
Markgrupp
Ruby: Än så länge är det lugnt, ingen har ännu anmält sig till tävlingen i mars.
Vi har åter fått Åsumsmarken till spårning.
Mentalgrupp
Jessica: inget nytta
Rallylydnadsgrupp
Marie: Vi har haft ett samarbete med Skurup.
Stuggrupp
Sven-Ingvar: Inget nytt.
Torsten: Vi väntar på beslut från kommunen på den senaste ansökan om
pengar, som vi skickat in. Vi ska titta lite mer på Boverket och DHR om vi kan söka
pengar därifrån.
Tävlingsgrupp
Ruby: inget nytt.
Utbildningsgrupp
Gunvor: jag har sökt men ännu ej fått tag på Eberhart i Hörby som är
avtalsinstruktör.
Den 10 januari ska vi ha ett möte med studiefrämjandet.
Framställan från Gunvor om utbildning för instruktörerna. Gruppen har en
önskan om att få gå kursen ”Specialsök som aktivering för överaktiva hundar och
problemhundar”, för Jessica Alenius. Kursen skulle vara en sporre/uppmuntran till
instruktörerna, varför hela kostnaden skulle tas av klubben. Eftersom Jessica skall
hålla kursen får hon lämna rummet när styrelsen diskuterar ärendet och tar beslut.
Beslut
att bevilja utbildning enligt utbildningsgruppens önskemål i specialsök för
samtliga hundar men även för överaktiva och problemhundar, till en kostnad
av 10.000kr. Kursledare Jessica Alenius.
Valberedningen
Tidigare i år avsade sig Thomas Undenius sitt uppdrag i valberedningen, han
ersattes av Britt Beck.
Valberednings består idag av Torsten, Ingemo och Britt
Torsten informerar om att följande uppdrag löper ut till årsmötet - Ordförandeposten
sekreterarposten och en ledamot. Samtliga (Jeanett, Inger och Siw) har tillfrågats
om de kan tänka sig sitta kvar på sina poster ytterligare en period, men samtliga har
avböjt.
Valberedningens förslag till:
Ny Ordföranden Jessica Alenius, Jessica har tackat ja.
Ny Sekreterare Elisabeth Olsson, Elisabeth har tackat ja.
Ny Ledamot Lena Mårtensson, Lena har tackat ja.
Ny Ledamot för Elisabeth föreslås Tommy Beck som tackat ja.
Ingemo Svensson lämnar sitt uppdrag som sammankallande för valberedningen.
Valberedningen har ännu inget förslag på ny vice ordförande eller sammankallande
för valberedningen utan kommer att söka vidare och är tacksam för alla förslag.
Jessica informerar om praktikan
Jessica kommer att vara kontaktperson för en praktikant, Lucas, från SKOA
Solhagagruppen.

Lucas kommer att tillsammans med sin arbetslots Richard hjälpa till här på klubben
med start den 12 februari 2 gånger i veckan, tisdagar och torsdagar, 2,5 timmar åt
gången.
§6

Föregående mötesprotokoll
Jessica: Städdagen den 3 april är inte införd i kalendern ej heller tiden för samling
som skall vara kl 10.00. Birgitta pratar med Claes.

§7

Inkomna skrivelser
Kallelse till ordinarie distriktsmöte den 9 mars. Claes tillfrågas av Jeanett om han
åker som vanligt.

§8

Ekonomi
Kerstin: Vi har 187.000kr på banken. Kontantkassan ca 3.300kr.

§9

TL Utbildning
Jessica: Mental vill gärna skicka Björn. Teddy är tillfrågande om han vill uppdatera
sig men han har tackat nej.
Beslut: att godkänna att Björn skickas på TL-utbildnig.

§10

Dagordning medlemsmöte/ändras
Styrelsens målsättningen var att årsmötet skulle kunna diskutera och ta beslut i
frågan om hur vi ska förvara och hantera agitlitymaterialet framöver, samt att ta
reda på om någon av klubbens medlemmar kunde tänka sig ta ansvar för
materialet. Av misstag kom inte punkten med på årsmötets dagordning och
dagordningen är redan utskickad till medlemmarna. Vi kommer istället att väcka
frågan under punkt 14, för att kunna ta beslut vid ett senare tillfälle.
Beslut:
att ej ändra årsmötets dagordning.
att under punkt 14 på årsmötets dagordningen efterlysa ansvarig för
agilitymaterialet samt väcka frågan om hur agilitymaterialet skall
hanteras och förvaras framöver.

§11

Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Inga

§12

Övriga frågor
Registreringsprogram
Eva L informerar om sitt samtal med Therese Andersson som har hand om
anmälningarna i Veberöd ang deras Registreringsprogram. Programed fungerar i
stort sett bra. Eva undersöker vidare vem som kan tänka sig hålla i utställningarna.

§13

Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Justerare

Inger Hörnfeldt

Jeanett Gerdin

Jessica Alenius

