Styrelsemöte 1 oktober 2018

1. Mötet öppnas
2. Närvarande;
Malin Rosén
Margareta Wertsberg
Eva Signal
Lena Ytterberg
Lena Mårtensson
Jan Mårtensson
Teddy Fredriksson
Tommy Bech
Frånvarande: Sara Eronn, Ann-Louise Esbjörnsson
3. Val av justerare
Lena Mårtensson vald som justerare.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkännes.
5. Föregående mötesprotokoll
Inga synpunkter.
6. Beslut tagna sedan föregående möte
- MH/MT 21 oktober, extra
7. Ekonomi
Ekonomisk rapport 2018-09-30
Sparbanken Skåne
Placeringskonto
Företagskonto

153867,61
19932,50

Nordea PG-konto

12954,49

Klubbkassan konto 1910

19750,00

Kökskassan konto 1930

9840,00

Totalt

216344,60

8. Färdigställande av duschutrymmet
Jan visade att det är förberett för 2 st duschar men det blir väldigt små duschar, därmed beslutar styrelsen att
det blir en ordentligare, större dusch istället.
9. Byte av fönster

Diskussion kring fönsterbyte, Jan har fått prisuppgifter från ett företag i Polen på pvc-fönster. En kostnad på
cirka 20 000 kr beroende på om vi vill ha öppningsbara.
Styrelsen är överens om att köpa in dessa fönster och att vi själva sköter bytet, men det kommer ske tidigast
under våren 2019. Jan inväntar en offert innan beslut tas i frågan.
10. KM bruks 21 oktober
KM i bruks kommer flyttas från den 21 oktober till den 28 oktober.
11. Rallylydnadstävling 16 december
Rallytävling på Åsumsgården, alla klasser. Anneli och Marie (Rallygruppen) drar i detta och det behövs mkt
hjälp till allt från parkeringsvakter till kök/fika osv.
12. Info från HUG
Inbjudan med D-HUG den 23 oktober på Hörby Brukshundklubb.
13. Tacksägelsefesten och Annandagsträffen
Tacksägelsefesten bokas till fredagen den 30 november kl 19:00. Till tacksägelsefesten bjuder vi in alla som
hjälpt till under året med respektive. Vi bjuder även in alla markägare som lånat ut mark till oss.
Annandagsträffen blev flyttad förra året fram till trettondagen, detta på grund av att många var bortresta.
Styrelsen beslutar att ändra Annandagsträffen till Trettondagsträffen, så nya datumet är den 6 januari 2019 kl
10:00 i klubbstugan.
14. Inkomna skrivelser

- Utställning Åstorp i november
- Deltagare till MT den 14 oktober önskar övernatta med husvagn, styrelsen beviljar detta. Husvagnsplats
med el kostar 100 kr.

- Diskussion kring butiker på utställningen, under året var det endast en butik som sålde sina varor och
denna försäljare ville ha ensamrätt. Men styrelsen har beslutat att medlemmar med denna typen av
verksamhet har företräde då vi vill gynna våra medlemmar i första hand.
- Jan har haft mejlkonversation med en kvinna som har varit på vår utställning. Kvinnan har anmält och
skulle betala mot fakturan men betalade in på postgirot. Fakturan har därmed förfallit och påminnelser har
skickats ut, nu är ärendet hos inkasso och kvinnan vill att klubben ska betala henne skuld. Styrelsen
kommer inte betala fakturan.
15. Övrigt

- Utbildningsgruppen har blivit totalt 5 personer; Jan Mårtensson, Lena Mårtensson, Boel Lassing, Malin
Rosén och Emelie Knast.
Malin Rosén sammankallande.
Eventuellt fler intresserade av att gå med i utbildningsgruppen.
Instruktörsmöte ska bokas till början av november för att planera vår/sommar 2019.
- Onsdagen den 17 oktober kl 19:00 är det möte för alla intresserad av bruks och lydnad inför
regelrevideringen.
- Teddy har haft avslutning av tjänstehundsutbildning.
16. Nästa möte
Måndagen den 5 november 2018, inklusive grupperna.
17. Mötet avslutas

