SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012-04-19

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordforande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Meddelad frånvaro

Ulrika Jakobsson
Olof Eliasson
Carina Lindström
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agneta Persson
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson
Torsten Eriksson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Ekonomi
Vi har 120,000:- på banken Så hår långt håller vi budgeten
Olof har sökt bidrag hos Sparbanksstiftelsen
Agility
Oliver tar hem hinder för lagning
Agility har möte 7 maj inför sin tävling i juli
Fredrik och Oliver är med på agility Sm
Rally
Eva Hansson håller rallyläger 7-8 juli
Skottkärran är inköpt

6§ Inkomna skrivelser
Det har kommit en förfrågan om vi ska vara med och fira nationaldagen
Styrelsen beslutar att vi ej ska vara med
7§ Info/ It sektor
Styrelsen tar kontakt med Claes och bjuder in honom till nästa möte
8§ Åtgärds och tidsplan stuga och avllopp
Lars F Tar hand om avloppsfrågan Vi får söka kommunalt bidrag och även söka från
sparbanksstiftelsen
Lars börjar med att beställa markprov som behöver göras innan man kan påbörja
något
Lars tar hand om ritningarna för handikapptoaletten Ritningarna måste finnas med
bidragsansökan till Boverket
9§ Övriga frågor
Agneta tar kontakt med Claes angående egen ikon och email adress till rally sektorn
på klubbens data
Vi kommer att sätta upp en ipo-barometer på klubben Sanna Wendel får uppdrag att
utforma den
Klubben kommer att köpa in nya utemöbler de gamla flyttas ner till planen
Agneta och Carina sätter ner fler soptunnor vid apellplanen
Det finns strålkastare på plan som inte fungerar Lars ser över och fixar det
Vi får tävlanden från USA på vår agilitytävling
§10 Mötetsavslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras
Jakobsson

Lars Fredriksson

Ulrika

