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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes Bk
Datum 20110616
Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande

Margareta Wertsberg

V ordförande Torsten Eriksson
Ledamot

Ulrika Jacobsson, Hans-Åke Persson,

Suppleant

Lars Fredriksson

Sektorer

Claes von Gegerfelt, Lars Hörnfeldt, Ruby Rydén och Annette Nilsson

Meddelad
frånvaro

Carina Lindström, Olof Eliasson, Eva Lenneke och Ingemo Svensson

§ 1 Mötets öppnande
Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 3 Val av justerare
Lars Fredriksson och Margareta Wertsberg.
§ 4 Val av sekreterare
Torsten Eriksson utsågs till sekreterare för mötet.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Rapporter
Ekonomi:
Kassören har rapporterat att det finns drygt 100 000:- i likvida medel. Vattenskadan i
klubbstugans kök ersatte försäkringsbolaget med 10 000:-.
Det finns önskemål om att styrelsen får en halvårsrapport redovisad utifrån budgetens
uppställning.
Mental:
Vårens MH och MT är avklarade och det har fungerat bra. Man avser att köra två MT per år.
Jenns Städhammar ska gå utbildning till testledare – kostnad ca 900:-, är ok. Ny ”hare”
behöver köpas in.
Agility:
Har haft fixardag med god uppslutning. Nybörjarkursen har haft sin kursavslutning.
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Fortsättningskurs kommer till hösten. Till ungdomslägret v 29 är det f n 10 anmälda. En
inofficiell tävling planeras till hösten – svårt att få funktionärer som ställer upp. Från klubben
kommer 5-6 ekipage att delta i SM.
Tävling:
En officiell tävling i rallylydnad för nybörjare anordnas den 5 aug i år. Förslag till
tävlingsdagarna 2012 är inlämnade. Mark har begärts på Björka till tävling i bevakning den
16 okt.
Stug:
Upprustningen av köket efter vattenskadan är nu klar. Taket på tillbyggnaden har lagats och
tjärats. Teddy har beställt material till parkeringen och vägen.
Frivillig:
Utbildning av 12 bevakningsekipage genomförs för certifiering i nov.
Utbildning:
Under våren har 15 kurser startat. För hösten är så här långt 7 kurser planerade.
På möte med instruktörerna den 13 juni bestämdes att pröva ett upplägg med mål och
innehåll, som Jenns Städhammar har tagit fram för valpkurs – allmänlydnadskurs –
lydnadskurs (ny) – tävlingskurs. Vidare bestämdes att i fortsättningen använda en ny kursbok
av Maria Hagström – Från valp till stjärna. Helena Berlin använder sig av upplägget och den
nya kursboken på sin pågående valpkurs. Helenas erfarenheter är positiva. Utvärdering och
uppföljning ska göras fortlöpande.
§ 7 Styrelseprotokollen
Ordföranden informerar om att årets styrelseprotokoll är borttagna från pärmen som står i
klubbstugan. I fortsättningen kommer kopior av protokollen finnas i klubbstugan. Orginalen
förvaras hos ordföranden.
§ 8 Inkomna skrivelser
Eva Hansson:
Eva har bett om att på klubbens bekostnad, 400:-, få delta i ett läger för rallylydnad i
Simrishamn.
Styrelsen beslutar att bevilja Evas begäran.
Marianna Wensbo:
Marianna har erbjudit sig att hålla i och organisera en inofficiell hundutställning på klubben
våren 2012.
Styrelsen är positiv till Mariannas förslag och uppdrar åt henne att redovisa ett tänkt upplägg
och den tänkta planeringen på styrelsens möte den 25 aug.
§ 9 Agility – läger
Agilityn har begärt att klubben ska bidra till kostnaderna för ett läger som man avser att
anordna i höst för fortbildning av sina funktionärer. Frågan bordlades vid styrelsens
sammanträde i maj.
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Styrelsen beslutar att klubben kan bidra med kostnaden för hyra av ett ridhus som ska
användas på lägret. Hur stor den kostnaden blir ska agilityn redovisa på nästa styrelsemöte
den 25 aug.
§ 10 Omorganisation
Svenska brukshundklubben har gjort en omorganisation och uppmanar klubbarna att också
se över sin organisation. Omorganisationen innebär b l a att sektorerna tas bort och ersätts
av kommittéer/grupper. Det bör i fortsättningen finnas representanter i styrelsen från de olika
kommittéerna.
Tanken är att vi i vår klubb ska skynda långsamt för att få en väl genomtänkt organisation.
Ordföranden föreslår att vi börjar med att organisera tävlingssektorn enligt den nya modellen.
Ett utkast till organisation för en tävlingskommitté med undergrupper ska tas fram och
redovisas i styrelsen.
§ 11 Övriga frågor
I samband med kursutvärderingarna har det kommit fram önskemål om uppbindningsplatser
för hundarna vid appellplanen. Stugsektorn ansvarar för att anordna uppbindningsplatser på
lämpliga platser utmed appellplanen.
Skotträningen:
Vårens skotträningen pågår måndagkvällar fram t o m v 28.
Kökshjälp till ungdomslägret:
Agilityn behöver hjälp i köket för ungdomslägret v 29. Agilityn tar själva kontakt med Carina
Lindström, som är köksansvarig.
Gardiner:
Ruby har köpt tyg och sytt nya gardiner till klubbrummet. Godkänns med tack för arbetet och
initiativet.
Tävlingsledare
Agilityn anmäler att man behöver utbilda tävlingsledare.
Vid protokollet
Torsten Ericsson

Justeras

Margareta Wertsberg Lars Fredriksson

