SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
-

Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben –

Protokoll nr: 10/2008

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum:
Plats:
Närvarande.

2009-01-12
Klubbstugan i Anklam
Ordförande
V.ordförande
Ledamot
Suppleant

Meddelad frånvaro:

Micke Löfberg
Susan Carlbom
Jens Nilsson
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson

Olof Eliasson
Roland Månsson
Sanna Wendel
Stefan Nygren
Irene Norrman

1. Mötets öppnande
Micke hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Rapporter
Kassa: 17,000 kr. Som tidigare sagt så uppmanas ALLA att hålla nere
utgifterna och att inte göra stora eller onödiga inköp. Varje sektor måste se
till att följa sin budget. Stora ej i budgeten angivna inköp måste tas upp med
styrelsen INNAN.
Mental: MH den 29/3 2009.
Utbildning: Instruktörsutbildning 2 är nu i gång.
Mark: Björka är nu klart för 2009. Tyvärr så får vi inte vara där till lägret i sommar
och inte heller till appell och lägre klass spår tävlingarna i vår.
Tävling: Det blir vissa problem med mark till tävlingarna nu när vi inte har Björka
till appell och lägre klass spår.
Agility: 11 ekipage ifrån klubben är kvalade till SM 2009.

Emelie Norrman och Magdha har blivit Internationell Agilitychampion.

3. Övriga frågor.
Det har kommit in ett förslag på att arrangera loppis för att dra in pengar till
klubben. Förslaget välkomnades och det kommer att arrangeras en loppis i
samband med vår kvällstävling den 26/6
Elisabeth Mattson har ställt en förfrågan om att få en klickerutbildning betald av
klubben. Kostnaden är 10 000 kr. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, men
klubben har i dagsläget inte pengar till det. Vi skall kontakta Studiefrämjandet
och se om vi kan få bidrag eller liknande.
Svalövs BK kommer hit och tränar en lördag eftermiddag i februari. De
återkommer med datumNästa möte är årsmötet den 9/2 2009.

4. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Susan Carlbom

Ordförande
Micke Löfberg

