SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDSKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundsklubben
Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum

2014‐01‐14

Plats

Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande
V ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant

Grupper
Medd frånvaro

Ulrika Jakobsson
Carina Lindström
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Eva Lenneke
Lars Fredriksson
Johanna Johansson
Maria Persson
Ruby Rudén
Jessica Allenius
Ingrid Nord
Sanna Wendel
Marie Jönsson
Claes von Gegerfeldt

1§ Mötets öppnande
Ulrika hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat
2§ Val av justerare
Rolf Olsson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna

5§ Inkomna skrivelser
Kontrolluppgifter ska skickas in till skatteverket för alla som fått arvoden under året 2013.
Mottagaren av ersättningen är skyldig att betala skatt. Privatpersoner är skyldiga att föra anteckningar
över samtliga ersättningar, arvoden och förmåner för att kunna göra deklarationen oavsett om man får
kontrolluppgift eller inte. Man är alltså skatteskyldig för inkomsten även om arbetsgivaren missat att
skicka en kontrolluppgift. För att arvoden ska betalas ut i fortsättningen så måste adress och
personnummer anges på kvittensen.
Bengt ska kompletera uppgifter angående föreningsstöd till lokalen
Marie Jönssons träningsgrupp vill hyra stugan 8‐9 mars, styrelsen beviljar det
Helena vill ha ett uppfödar‐MH, styrelsen beslutar att Helena kör MHt i Hoffeklubbens regi
6§ Rapporter
Köket
Köksgruppen har utökats med en person till
Agility
Agility har ej köpt in hinder
Tävling
Alla tävlingar ligger ute, även DM‐kvalet
MH
Vi har ingen som tar över MH‐sektorn efter Jessica, Eva kontaktar Erica
Mark
Klubben får tre lördagar på våren och tre på hösten, även en del söndagar på Björka
Snogeholmsmarken är klar fram till april
Ekonomi
84 669 kronor finns i kassan
7§ Genomgång av årsmöteshandlingarna
Genomgång av budget och verksamhetsplan och berättelse
8§ Övriga frågor
Lars ställer om timern till belysningen på planen från fyra timmar till två timmar
9§ Mötets avslutande

Ulrika tackar för visat intresse och förklarade mötet avslutat
Vid protokollet
Carina Lindström
Justerare

Rolf Olsson

Ulrika Jakobsson

