Sydöstra Skånes Brukshundklubb
Protokoll, styrelsemöte den 1 juni 2009

Närvarande: Lars, Jens, Olof till §6, Ruby, Claes, Lena, Ingemo, Lasse, Gunvor.
Ej närvarande: Irene, Sanna

1. Mötet öppnades av Lars Fredriksson
2. Mötet inleddes med genomgång av förra mötets protokoll.
3. Då det på förförra mötet bara var tre medlemmar närvarande genomgicks även
protokoll för detta mötet.
4. Inkomna skrivelser:
a. Förfrågan från Lotta Norstedt om att hyra appellplanen någon helg till hösten
(lördag/söndag)
Beslut: Det finns ingen ledig plats i september.
8-9 och 22-23 augusti samt 17-18 okt är lediga helger.
Pris 900:- pr dag.
b. Från SBK: Det är ett antal lokal- och rasklubbar som inte har lämnat in
verksamhetsredovisning. Däribland Sydöstra. ”Förbundsstyrelsen ser mycket allvarligt på
detta då inrapporteringen från klubbar och distrikt är vår enda möjlighet att få en översikt
på den verksamhet som bedrivs.”
5. Rapporter:
a. Ekonomisk rapport och analys från kassör.
b. Tävlingar 2010
Lägre klass spår 27/3
Högre klass spår 28/3
Appell spår 18/4
Elit klass spår 4 - 5/9
24/4 Lydnad l - Elit
16/10 Lydnad l - Elit
Kval till DM försvarsmaktshund 17/10
MH 21/3, 30/5, 15/8 och 18/9
MT 25/4
Till sist SM för Rottweiler 18 - 19/9
DM Skånedistriktet 1 - 2/5

c. Nya webbhotellet verkar fungera bra
d. Från distriktsmöte: Centrala medlemsavgiften höjs med 50:- 2010. Den lokala avgiften
höjs därför även den med 50:-.

Statlig utredning vill belägga verksamheten med moms, men detta lär bli svårt med
nuvarande lagstiftning.
Nya stadgar för distrikt och klubbar börjar gälla 1.juli 2010.
Specialkurs i sök och rapport i september. Inbjudan kommer.
Det sägs att Agria vill sponsra verksamheten.
Rapport från kongressen finns på distriktets hemsida.

6. Övrigt:
Jens Stedhammar (instruktör) vill byta klubb från Veberöd till Sydöstra.
Vid tävlingar måste man se till att cigarettfimpar inte hamnar på planen eller någon annan
stans runt klubben. Rökning bör ske vid askkoppar (dessa bör göras om så att de inte står
i lagom hundnoshöjd).
Det har visat sig att inte alla funktionärer fick matkuponger på agilitytävlingen och detta
ha resulterat i en överkonsumtion av gratis mat.
Alla utom en klarade cert.provet för bevakningshund.
Förfrågan från Rottweilerklubben om det finns någon klubb som vill anordna rottweilerSM, spår och sök.
Beslut: Sydöstra tar spår, appell, högre, högre och elit. Tid: 18-19 september 2010
Fråga: kan vi ta IPO och BSL? Ruby återkommer om detta.
Nycklar återkallas från dem som inte behöver.
Förslag: Det hade varit trevligt om man kunde hissa flaggan på tävlingsdagar. Tyvärr
bjuder detta på vissa svårigheter, bl.a. sitter linan för högt så det blir svårt att nå den.

Nästa möte den 17 augusti

Lars-Erik Hörnfeldt.

