Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb 2016-03-07
1. Mötet öppnas
Ordförande hälsar alla välkomna
2. Närvarande
Ordförande Jessica Alenius
Vice ordförande Margareta Wertsberg
Sekreterare Elisabeth Olsson
Kassör Kerstin Nordbeck
Ledamot Tommy Beck
Ledamot Lena Mårtensson
Suppleant Eva Signal
Suppleant Eva Lenneke
Meddelat frånvaro:
Ledamot Lars Fredriksson
Suppleant Birgitta Söderström
3. Val av justerare
Tommy Bech väljs att justera protokollet
4. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkännes
5. Presentation och tankar kring styrelsens arbete
Alla presenterar sig och vi pratar lite om hur vi ska arbeta tillsammans. Det är viktigt
att vi hjälps åt och fördelar arbetsuppgifterna mellan oss.
6. Föregående mötesprotokoll
Angående värmepumpen: Teddy kommer kolla upp bra lösningar för värmepumpen
och återkomma med detta.
7. Ekonomi
Kerstin rapporterar att vi sammanlagt, på de olika kontona och i kontantkassan, har
226 000:Det har önskats att klubben ska skaffa Swish för att underlätta köp av tex fika,
eftersom många inte har kontanter med sig. Detta tas upp till diskussion. Frågan
bordläggs.
8. Inkomna skrivelser
Inbjudan till utställning på Osby BK sätts upp på anslagstavlan i klubbstugan.

9. Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Inga beslut är tagna via mail eller telefon.
10. Medlemsmöte
Diskussion angående att ta hit domare Carina Barthel till nästa medlemsmöte för att
gå igenom de nya lydnadsreglerna som kommer 2017. Förslagsvis en lördag/söndag
för att få gott om tid till både föredrag och frågor samt även kunna visa praktiskt hur
momenten ska utföras.
Margareta kollar upp med Carina när hon kan för att bestämma datum och tid och
återkommer med detta.
11. Städdag
Det är städdag den 3 april kl 10.00.
Styrelsen gör en ”att göra lista” som tas med till städdagen. Lappar om datum och tid
kommer sättas upp i klubbstugan av Jessica samt information läggas ut både på
hemsidan och på Facebook av Elisabeth.
12. Grupper
Vi kommer jobba för nya grupper på klubben för att få en mer aktiv klubb. Tex hade
det varit jättebra att ha en festgrupp för att kunna få till trevliga tillställningar.
Detta kommer att tas upp på medlemsmötet.
Det finns numera en lägergrupp där Torsten Ericsson är sammmankallande.
13. Övrigt
Stugans skick
Diskussion angående att ta hit en besiktningsman för att kontrollera stugans skick.
Det finns på några ställen takbalkar som bågnar och frågan är hur skicket på stugan
egentligen är. Detta vore bra att veta innan vi lägger stora summor på ombyggnation.
Alla tänker vidare till nästa gång på förslag på besiktningsmän.
Elavtal
Tommy tar på sig att kolla upp klubbens elavtal och möjlighet till att binda avtalet.
Timerarna
Utebelysningen drar mycket ström. Margareta kollar upp med Teddy om vi kan
ändra/separera tändningen av utebelysningen (parkering, agility, appellplan).
Onödigt att mer är tänt än där man vill träna.
Skyltar
Vi har en del bekymmer med hundbajs både på appelplan och närmsta delen av
skogen.
Jessica tar på sig att skriva ut och sätta upp skyltar om att man måste plocka upp
efter sin hund!
14. Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse

Ordförande Jessica Alenius

Justerare Tommy Bech

Sekreterare Elisabeth Olsson

