Styrelsemöte för Sjöbo Brukshundklubb den 6 augusti 2018
Plats: Sjöbo Brukshundklubb, Anklam, Sjöbo
1. Mötet öppnas
Ordföranden (Margareta Wertsberg i Lena Ytterbergs utevaro) hälsar alla välkomna.

2. Närvarande
Margareta Wertsberg
Sara Eronn
Eva Signal
Ann-Louise Esbjörnsson
Frånvarande
Lena Ytterberg
Jan Mårtensson
Lena Mårtensson
Lars Fredriksson
Tommy Bech
Malin Nilsson

3. Val av justerare
Eva Signal och Margareta Wertsberg väljs som justerare

4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes

5. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll godkännes

6. Beslut tagna sedan föregående möte
- Inköp av nya soptunnor
- Uthyrning av klubbstugan den 15 september 2018
- Inbokning av Amanda från hundhörnan till medlemsmötet den 19 augusti 2018
- Avgiftsfri kurs i specialsök för Inger och Claes

- Testledarutbildning den 23 september och den 13 oktober 2018 samt mentalitetsdag den 10
november 2018
- Inköp av nytt partytält

7. Ekonomi
Enligt rapport per den 31 juli 2018 inkommen från Jan Mårtensson
Sparbanken Skåne tot:

164967,11 kr

Placeringskonto:

133867,61 kr

Företagskonto:

31099,50 kr

Nordea PG-konto:

17351,49 kr

Klubbkassan konto 1910: 7116,00 kr
Kökskassan konto 1930:

3620,00 kr

Total:

193054,60 kr

Vi har inte haft några större enskilda ekonomiska händelser under juli månad.

8. Personuppgiftsbiträdesavtal SBK Skåne
Personuppgiftsbiträdesavtal gås igenom. Undertecknat av Lena Ytterberg.

9. Sammankallande stuggruppen
Flyttas fram till nästkommande möte.

10. Målning av fönster
Klubben har fått in en offert från veteranpoolen. 90 h á 500 kr, totalt 45 000 kr inkl moms. + 500
kr i körersättning. Oklart om kostnaden för körersättning är per tillfälle eller en totalkostnad.
Beslut om målning av fönster på kommande medlemsmöte.

11. Lägerveckan
Flyttas fram till nästkommande möte.

12. Partytält/serveringstält
Utgår, se beslut tagna sedan föregående möte.

13. Utställningen
200 anmälda. Preliminärt 30 850 kr vinst. Kök och inköp av placeringsrosetter som ska säljas inte
inräknat. Hyra av toaletter inte inräknat.
Hyra toalett
Kostnad för två toaletter på släpkärra 2 500 kr plus moms.
BESLUT
Två toaletter på släpkärra hyrs in för 2 500 kr plus moms.
Eva Signal ringer och bokar.
T-shirtar till funktionärer
Använt de t-shirtar som finns på klubben med tryck. Ann-Louise skriver ner hur många tröjor
som används.
Sponsring av Agria
Önskemål om skylt på klubben. 1 000 kr till klubben per år i annonseringskostnad. Även
intresserade av att sponsra diverse evenemang.
BESLUT
Ok med skylt från Agria.

14. Förfrågan om att hyra stuga och plan
Förfrågan inkommen från Anna-Kari (medlem i Sjöbo BK) om att nyttja stuga plus plan den 11
augusti 2018.
500 kr för stuga plus plan per dag. Ingen grillning. Hämta extratagg på klubben innan. Kan vara
jakt och då får man inte gå ut i skogen.

15. Inkomna skrivelser
Sanna Wendel kan inte medverka på medlemsmötet.
Kommit in diverse frågor om anmälan till utställningen – vidarebefordrade till
utställningsgruppen.

Regelrevidering inför 2022. Senast 1 december 2018 ska vi komma in med förslag. Kallelse till
möte för alla som tävlar bruks eller lydnad i mitten/slutet på oktober. Information kommer på
hemsidan. Margareta informerar Claes om hemsidan.

16. Övrigt
BESLUT
Ändring i barometern-reglerna. I elitklass och Lk3 gäller resultat från fyra tävlingar.

17. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls den 3 september 2018, grupperna ska närvara.

18. Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse.

Margareta Wertsberg, ordförande tillika justerare

Eva Signal, justerare

Sara Eronn, sekreterare

