Styrelsemöte för Sjöbo brukshundsklubb den 7 maj 2018
Plats: Sjöbo Brukshundklubb Anklam, Sjöbo
1.

Mötet öppnas
Ordföranden hälsar alla välkomna

2.

Närvarande

Lena Ytterberg
Sara Eronn
Margareta Wertsberg
Lena Mårtensson
Eva Signal
Lars Fredriksson
Tommy Bech
Jan Mårtensson
Malin Nilsson

Frånvaro: Anne-Louise Esbjörnsson

3.

Val av justerare

Jan Mårtensson och Lena Ytterberg väljs som justerare.

4.

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkännes.

5.

Föregående mötesprotokoll

Protokollet godkännes.

6.

Beslut tagna sedan föregående möte

Inköp av kodlås till lydnadsboden.

7.

Ekonomi

Sparbanken Skåne
Placeringskonto:

103 867,61 kr

Företagskonto:

10 847,50 kr

Nordea PG-konto

38 919,49 kr

Klubbkassan:

6 476 kr

Kökskassan

1 326 kr

Total

161 436,60 kr

Större utgifter under månaden: Projektor med tillbehör (8 400 kr) samt
vägunderhåll (2 500 kr).

8.

GDPR och klubbens policy

Lena Ytterberg deltog på möte om GDPR anordnat av kommunen. Följande
information från mötet återges i korthet. Viktigt att skapa rutiner kring våra
register. Klubben har inte fått information från studiefrämjandet om detta.
När man betalar in en avgift till en förening innebär det att ett avtal har

ingåtts mellan klubben och medlemmen samt att de godkänner att deras
personuppgifter förs in i ett register. Gamla medlemmar måste rensas ut ur
registren. SBK handhar register centralt. Klubben måste gå igenom
materialet som finns och se om det finns kvar gamla register i pappersform.
Samtycke krävs för att publicera fotografier på hemsidan.

I samband med inbjudan till medlemsmöte ska information skickas ut till
medlemmarna. Om klubben inte får återkoppling godkänner medlemmen att
personuppgifterna finns i register. Information om register bör skickas ut en
gång om året. Om medlemmen är under 18 år krävs samtycke från målsman
för att registrera personuppgifterna.
Lena tar med förslag till policy till nästa styrelsemöte.

9.

Midsommarfirande
Sara och Margareta planerar att föredra information om detta under
medlemsträffen den 30 maj 2018.

10.

Sammankallande stuggruppen
Ta upp som punkt på medlemsträffen den 30 maj 2018.

11.

Målardag
Behov av att kitta och måla fönster. Klubben hämtar in offerter för att se vad
det skulle kosta att leja bort. 12 fönster och en altandörr som behöver kittas
om och målas. Bäst att vända sig till företag i Sjöbo. Tre offerter bör tas in.

12.

Agilitysatsning

Amanda Thelander är agilityinstruktör och håller gärna agilitykurser. Även
intresserad av att gå utbildning till tävlingsledare. Agilitykurs kan startas så
snart som Amanda är tillgänglig.

13.

Testledarutbildning 4–5 augusti 2018
Mentalgruppen har ännu inte återkommit med bekräftelse om datum.

14.

Information från Skogssällskapet
Senaste kontakten den 19 april 2018 angående fråga om träd i allé.
Skogssällskapet har avverkat träden bakom allén. Alla träd ska bytas ut mot
tall. Träden i allén har ett generellt isotopskydd. För att fälla dessa krävs
godkännande från Länsstyrelsen. Om man märker att det är ett träd som
håller på att trilla ska klubben kontakta Skogssällskapet. Lena Ytterberg hör
av sig till länsstyrelsen.

15.

Information från Fortifikationsverket
Svar på förfrågan om att hyra mark. De vill att klubben talar om vilka vi är
och fyller i en karta avseende var vi vill vara, vilket är gjort. Klubben inväntar
besked om vad det kommer att kosta att hyra marken. Klubben har ansökt
både om Björka och Revinge.

16.

Inkomna skrivelser
Klubben har en direktkontakt till en Kontaktperson distriktstyrelsen om sådan
kontakt önskas.
Klubben behöver inte längre rapportera in de som nollat gruppmomenten vid
tävling.
Medlemsträff den 30 maj 2018 kl.18-19. Punkter att ta upp är städning av
klubbstugan, sammankallande stuggruppen, behov av instruktörer och
midsommarfirande.

Styrelsen fattar följande

BESLUT

Nytt datum för medlemsmöte den 27 augusti 2018.

______________

17.

Övrigt

Skylt med info om ”kör sakta” till vägen.

Fredag 1 jun 2018 till söndag 3 juni 2018 anordnas nationellt räddningstest.
Intresse av att hyra klubbstuga till 4–5 personer då figuranterna inte får sova
på samma ställe som hundar och hundförare. Det kommer inte påverka
verksamheten dagtid. Veberöd tar 1 500 kr för två nätter för sovande.
Duschen behöver kopplas in.

Styrelsen fattar följande

BESLUT

Ok att hyra stugan för övernattning för 500 kr per natt.

______________

Soptunnorna fungerar inte. Lena Ytterberg ser om kommunen har gamla som
det är villiga att sälja eller skänka. Eventuellt sådana av smalare typ till ex
matavfall. Behov av fem stycken.

Förslag att sätta rostfri klubblogga på gaveln ovanför prispallen.

Lena Ytterberg frågar Gunvor och Claes om vi har fått svar på förfrågan om
avtalsinstruktörer.

Malin har haft kontakt med Magnus Lundén (HX3) om möjlighet till
föreläsning på medlemsmöte. Malin kontaktar honom och frågar om
tillgänglighet den 27 augusti 2018.

18.

Nästa möte
4 juni 2018

19.

Mötet avslutas
Ordföranden tackar för visat intresse

Lena Ytterberg, ordföranden tillika justerare

Jan Mårtensson, justerare

Sara Eronn, sekreterare

