SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum
Plats

2014-09-01
Klubbstugan Anklam

§1
Mötets öppnande
Ordförande Jeanett hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Närvarande

Jeanett Gerdin
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Maria Persson
Jessica Alenius
Lars Fredriksson
Elisabeth Olsson
Inger Hörnfeldt

Frånvarande

Johanna Johansson
Marie Jönsson

§3
Val av justerare
Rolf Olsson och Bengt Christensson valdes att justera dagens protokoll.
§4
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
ut
§5
Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 2014-06-16 godkändes.
§6
Toaletterna/ansökan
Den s.k. ”utetoaletten” är nu borttagen, vilket resulterat i att stanken inne i klubbstugan nästan
helt försvunnit.
Bengt har för klubbens räkning hos Sjöbo kommun ansökt om bidrag på 70 000 kr (=50% av
den uppskattade kostnaden på 140 000)för renovering av toaletterna inne i klubbstugan. En av
toaletterna skall handikappanpassas och i en kommer dusch att installeras.
Teddy har erbjudit sig att vara med i husgruppen vid renovering av toaletterna.
§7
Städ/uthyrning
Rolf har lagt förslag på dels hur städningen skulle kunna fördelas på grupper och medlemmar
och dels ett förslag på uthyrning av stugan.
Till nästa styrelsemöte skall samtliga styrelsemedlemmar tänkt igenom förslagen och haft
mailkontakt med varandra, och komma fram till färdiga förslag. Maria föreslog att förslaget
om städschema tas upp på ett medlemsmöte innan vi tar beslut i frågan.
Beslut
att bordlägga frågan om städningsschema till nästa styrelsemöte
att bordlägga frågan om uthyrning av stuga och plan till nästa styrelsemöte

§8
Uppföljning av tidigare tagna beslut
Tävlingskonto: Bengt har ännu inte upprättat något tävlingskonto men det är på gång.
Heidiläger: Ligger på hemsidan och är öppet för våra medlemmar fram till den 7 nov då
kommer vi att erbjuda platser till även till icke medlemmar. April-lägret är fullt men det finns
några platser kvar i nov och jan.
De nya stadgarna: Jeanett har idag med sig det nya stadgarna som delas ut till styrelsen.
Ang ev höjning av kursavgift: Marie har tittat på det och vi ligger i stort sätt i samma nivå
som andra klubbar.
Walkie takies:Mentalgrp fick beviljat att inköpa walkie takies för ca 600kr, men har ännu
inte köpt in några, men det är på gång.
Inköp av hopphinder: Inga hinder inköpta då pengarna frös inne.
Tacksägelsefest för funktionärer: Frågan bordlades till nästa möte.
Hedersmedlem: Inger har talat med valberedningen (Ingemo, Torsten och Thomas) som alla
är villiga att utreda frågan och komma med förslag om vilka kriterier som bör gälla. Förslaget
skall inkomma till styrelsen innan årsmötet.
Miljöbana: Elisabeth och Jessica har lämnat ett förslag på vad den kan innehålla, se bilaga.
De kommer att göra upp en lista på material som behövs för att färdigställa den, listan skall
läggas ut på hemsidan så att medlemmarna om möjligt kan bidra med detta.
Man kommer att förbereda för Miljöbanan under hösten och verkställa den under våren.
Skylt ”SKOTT PÅGÅR”: Björn kommer att göra skylten som kommer att kunna hängs upp
och tas av allt efter behov. Elisabeth kommer att kontakta Claes så han kan lägga ut de tider
då det är ok. att skjuta, på hemsidan. Elisabeth kommer även att sätta upp en lapp på
”uteanslagstavlan” om tiderna.

§9
Inkomna skrivelser
En föreläsningsserie av David Selin, kynolog, Per Jensen, professor i etologi och Kerstin
Malm, doktor i etologi ”Vet du vad du har i kopplet?”
Jessica skickar länken till Claes så han kan lägga ut den på hemsidan.
§ 10
Styrelsebeslut tagna via mail/telefon
Beslut
att hos Sjöbo kommun ansöka om bidrag till ett belopp av 70 000 kr till renovering av
toaletterna i klubbstugan.
att hyra ut klubbstugan, planen och MT banan till Sask den 11 o 12 oktober. Obs! den 12 är
det MT och då kommer det att förekomma skott!
att låna ut agility tunnlarna till Amanda Thellander.
§ 11
Carport/offert
PoG Woody har inkommit med en offert som lyder på 17.704 kr för material.
Det kommer även att tillkomma kostnader för markarbete, som i dagsläget är svåra att
uppskatta.
Beslut
att godkänna offerten från PoG Woody på 17.704kr
att godkänna de kostnaderna för markarbetet som uppkommer
§ 12
Ekonomi
Bengt redogjorde för det ekonomiska läget. Idag har klubben tillgångar på 133 000kr
tillgängligt.

§ 13
Utställning/tält
Utställningen gick med vinst. Vi har haft utgifter för 14 165kr och vinsten är 8 785 kr plus
3 700 från parkeringsavgiften plus 4 500 för lotteriet, även köket gjorde en vinst men den är
svårare att uppskatta.
Vi hade lånat ett tält ”cafétält” som vi hade nere på planen. Det visade sig att det var mycket
uppskattat varför vi skulle behöva inhandla ett sådant.
Beslut
att bevilja inköp av ett ”cafètält” till en kostnad av 600 kr.
§ 14
Björksteklar
Björksteklarna har varit till stort besvär på klubben i år men vi kan konstatera att deras tid är
ute nu.
§ 15
Nyckla 3 st/lås
Det finns 3 st ”vanliga” nycklar om något skulle hända som gör att våra taggs inte fungerar.
Dessa nycklar skall finnas hos nyckelpersoner. Förslaget är att Jeanett, Bengt och Marie
Persson har varsin nyckel.
Beslut
att Jeanett Gerdin, Bengt Christensson och Marie Persson har varsin nyckel.
§ 16
Övriga frågor
DM-kval Bevakning.
Beslut
att Sydöstra Skånes Brukshundsklubb ej anordnar något DM-kval detta år.
Avståndscape. Mentalgrp önskar köpa in en cape till en kostnad av 850kr.
Beslut
att bevilja inköp av avståndscape till en kostnad av högst 850kr.
MT en medlem önskar att vi anordnar ett MT för henne, frågan lämnas över till MT-gruppen
som får besluta i frågan.
Sluttid på styrelsemötena. Maria P vill att vi har en sluttid på våra möten då de tenderar att
bli väldigt långa.
Beslut
att styrelsemötena hädanefter skall hållas mellan 19.00-21.00
Ljudanläggning med mick. Ett önskemål från medlem att vi inhandlar en ljudanläggning
med mick att användas till utställning och tävling.
Eftersom vi har många projekt på gång där vi har svårt att överblicka de slutliga kostnaderna,
föreslår styrelsen att vi hyr in en sådan vid behov.
Beslut
att avslå begäran om inköp av ljudanläggning
Snöslunga. Det har inkommit önskemål från en medlem om att klubben köper in en
snöslunga, för att ge förutsättning för träning på planen även vintertid.

Enligt styrelsen är kostnaden för en snöslunga så pass stor att den inte ryms i vår budget detta
år. Planen och parkeringsplatsen kommer även i år att plogas i den mån det går.
Beslut
att avslå begäran om inköp av snöslunga.

§ 17

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Justerare

Inger Hörnfeldt

Jeanett Gerdin

Bengt
Christensson

Rolf
Olsson

