SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
- Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben -

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum:
Plats:
Närvarande:
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant
Sektorer

2012-08-20
Klubbstugan Anklam
Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Olof Eliasson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Agneta Persson
Lars Fredriksson
Lars Hörnfeldt
Ruby Rudén

Meddelad frånvaro Oliver Rasmusson
Claes v Gegerfelt
Eva Hansson
Lena Ytterberg
Ingemo Svensson
Sanna Wendel
1§ Mötets öppnande
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
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Inga
6§ Läger 2013
Styrelsen är positiv till att det blir läger i fortsättningen.
Torsten hör sig för om det finns någom som är intresserad av att driva det
vidare
7§ Rallysektorn
Eva Hansson avsäger sig uppdraget som sammankallande. Vi behöver en ny
sammankallande till sektorn. Styrelsen letar ersättare.
8§ Utbildningssektorn
Styrelsen utser Jenns Städhammar till sammankallande i utbildningssektorn
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Jenns har Marianna Wennsbo med i sektorn för att utföra administrativa
uppgifter Bl,a ska Marianna sitta på klubben och ta emot kursanmälningar 2
dagar i veckan
Det ska bli möjligt att anmäla till kurser via telefon och mail till
utbildningssektorn
Det blir en prövotid på ett år sen blir det utvärdering
Anmälningssystemet som är idag ska vara vilande ett år
Det kommer att utgå körersättning till Marianna
9§ Stugan / markbädd
Semestertider inget beslut angående arrendet förhandlingar pågår
Lars Fredriksson fortsätter att kolla traktorinköp
Lars Hörnfeldt har målat och bytt vindskivor
10§ Köket
Pengar till domare och funktionärer ska ej tas ur kökskassan
Ansvarig tävlingsledare löser det med kassören
Det kommer att vara folk i köket om det är mer än en kurs igång/kväll
11§ Rapporter
Ekonomi
Vi har knappt 120 000:- i kassan vi håller budgeten med ett litet plus
Frivillig
Tävling 21 oktober på Björka.
DM är genomfört och flöt på bra den 9 juni
Agility
Fredrik tackar alla som hjälpt till på tävlingen. Agilityn planerar att hålla tävling
10-12 maj och 30 augusti till 1 september
Årets KM är 22 september
KM 2013 kommer att bli i september
Rally
Det är löst med domare och skrivare till tävlingen 30 september
Inga tävlingar inlagda till år 2013
Tävling
Elitspår 1-2 september, endast 26 stycken anmälda
Lydnad 1-elit 7 oktober.
Bruks-KM 15 september, lydnad och rally den 16 september
Stugan
Klubben har fått plåtar till vindskivorna
Dörren behöver lagas i garaget
Utbildning
Föreläsningskvällar kommer att bli under hösten, skickas ut via mail och på
hemsidan
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MH
MH sektorns saker får inte användas av andra. Ta kontakt med MH sektorn
om man vill prova något
Städdag
20 oktober klockan 10.00
Medlemsmöte
Medlemsmötet blir den 26 december
Övriga frågor
Torsten efterlyste hjälpmedel till framåtsändandet, Torsten tar kontakt med
Gunvor angående detta
Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Lars Fredriksson

Ulrika Jakobsson
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