Protokoll fört vid konstituerande möte, Sydöstra Skånes
Brukshundsklubb måndagen den 10 mars 2014.

Närvarande: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Elisabeth Olsson, Rolf
Olsson, Jessica Allenius, Lars Fredriksson, Maria Persson och Inger Hörnfeldt.
Förhindrad: Johanna Johansson.
§1

Mötets öppnande
Styrelsens nyvalde ordförande Jeanett Gerdin öppnade mötet och hälsade alla
välkomna.

§2

Närvarande
Johanna Johansson hade anmält förhinder, i övrigt var alla i styrelsen
närvarande.

§3

Val av justerare
Beslut: att utse Lars Fredriksson att justera dagens protokoll.

§4

Godkännande av dagordning
Beslut: att godkänna dagordningen.

§5

Föregående mötesprotokoll
Beslut: att godkänna föregående mötesprotokoll.

§6

Inkomna skrivelser
Studiefrämjandet: ”Föreläsning och kurser för dig och din hund med Anita
Axelsson” kursen hölls den 8-16 mars och läggs därför till handlingarna.
Veberöds Brukshundsklubb: Sök- & Miljökurs, utbildning av hund till
Räddningshund.
SBK, tävlingsavdelningen: Förfrågan om intresse kring IPO VM 2014.
Beslut: att på vår hemsida lägga ut erbjuden kurs från Veberöds Bk. Ombesörjes
av Claes.

§7

Rapporter
Rolf rapporterade från distriktets årsmöte. 27 klubbar var representerade. Ted,
Rolf och Claes representerade Sydöstra Skånes Brukshundsklubb.
Medlemsavgiften kommer att vara oförändrad från distriktet. I övrigt hänvisas
till distriktets hemsida.
Ekonomi
Bengt redogjorde för klubbens ekonomiska situation.
Klubbens tillgångar är idag 103.000kr och vi har 268 medlemmar.
Klubben har beviljats föreningsstöd 2014 av Sjöbo kommun. 18 950 kr i
anläggningsstöd och 4 000kr i investeringsstöd, traktorgaraget.

§8

Firmatecknare
Beslut: att ordförande Jeanett Gerdin och kassör Bengt Christensson äger rätt att
var för sig teckna firman/klubben.

§9

Klubbens policyer och värdegrund
En uppmaning från Jessica att alla läser igenom våra stadgar till nästa
styrelsemöte. Dessa finns på hemsidan.
Beslut: att Jeanett kontaktar SBK för att få ut de nya stadgarna.

§ 10

Styrelsearbetet
Beslut:
att dagordningen skrivs och skickas ut av ordföranden
att posten hämtas av Bengt och Rolf
att Jeanett undersöker om postpaket kan vidarebefordras från Sjöbo till Blentarp.

§ 11

Styrelsesammanträden 2014
Samtliga möten börjar 19.00, plats klubbstugan i Anklam.
7 april + gruppledare
5 maj
2 juni + gruppledare
4 augusti
1 september + gruppledare
6 oktober
3 november + gruppledare
1 december

§ 12

Styrelsebeslut tagna via telefon
Förfrågan från Ystads Brukshundsklubb om att inför genomförande av MT-fig
utbildning, få låna vårt MT-skrammel.
Beslut taget av Jeanett, Elisabeth, Jessica och Bengt gemensamt,
att låna ut MT–skrammel till Ystads Brukshundsklubb under utbildningen av
MT-fig.

§ 13

Medlemsmöte namnbyte
Ett nytt medlemsmöte måste till för att ånyo ställa frågan till medlemmarna, då
även ett kostnadsunderlag för namnbyte bör presenteras. Önskvärt är om vi kan
få Pierre Walström till oss för att hålla ett föredrag om IPO.
Beslut:
att Jeanett kallar till medlemsmöte den 5 maj
att Marie tar reda på kostnaderna kring ett eventuellt namnbyte
att Rolf ställer frågan till Pierre Walström om att hålla ett föredrag om IPO på
vårt medlemsmöte.

§ 14

Fb-sida
Beslut: att Elisabeth, Maria, Erica G tillsammans med Claes upprättar en dold
Facebook-sida för klubben.

§ 15

Städdag
Beslut:
att datum för den allmänna städdagen med grillning blir den 13 april
att Claes skickar ut tiden för städning samtidigt med utskicket om
medlemsmötet
att Claes lägger ut en blänkare på hemsidan, där det även framgår vilken tid
städningen börjar.

§ 16

Höjning av kursavgifter
Beslut: att Marie tar reda på vad andra klubbar tar för sina kurser innan vi
beslutar om eventuell höjning.

§ 17

Att göra lista (hemsidan)
Stug-gruppen
Jessica gick igenom att-göra-listan. Där finns bl a ”få igång stuggruppen”. SvenIngvar Olsson har anmält sitt intresse att vara sammankallande och Lars-Erik
Hörnfeldt och Hans-Åke Persson har sagt sig villiga att vara med i gruppen.
Beslut
att inrätta en stuggrupp bestående av Sven-Ingvar Olsson, Lars-Erik Hörnfeldt
och Hans-Åke Persson, där Lars-Erik är sammankallande.
att ge stuggruppen i uppdrag att titta över ventilationen i toaletterna för att se
om det går att åtgärda.
Utbildnings- gruppen
Beslut
att ge Maria i uppdrag att i kursernas utvärderingsblankett lägga till ”jag är
intresserad av att hjälpa till i klubben”
att ge Maria i uppdrag att vidarebefordrar namnen på de som är intresserade, till
Jessica som tar kontakt med vederbörande.
Beslut
Att ge Claes i uppdrag att stryka följande poster på ”att göra listan”, ”få igång
en stuggrupp” och ”fråga i samband med utvärderingarna…”

§18

Övrigt
Stege
Den stora stegen är rank och vinglig och behöver förankras om den ska
användas.
Beslut att ge tävlingsgruppen i uppdrag att titta över stegen och se vad som
behöver åtgärdas. Jeanett kontaktar Ruby om detta.
Hedersmedlem
Inger reste frågan om det var aktuellt med att utse hedersmedlem.
Beslut: att ge Claes i uppdrag att se om det finns beslut i klubben rörande
kriterier för vem som kan bli hedersmedlem.
Hundutställning
Utställning planerad till den 17 augusti 2014.

Beslut: att kontakta jägarna och informera dem om att vi ska ha en
utställning(då utställningen sammanfaller med deras jakt). Jeanett ansvarar för
att detta görs.
Klubbhyra
Frågan bordläggs till nästa styrelsemöte.
2009 togs ett beslut enligt följande,
jag citerar:
”Uthyrning av plan och stuga 900:-/dag
Pris för stuga 500:-, för medlemmar 300:Pris för plan av utomstående 400:-/dag.
Medlemmar får fortfarande vistas och träna på klubben/planen, dock skall
hänsyn tagas hyresgästerna.”

Skotträning
Beslut: att all skotträning skall förankras hos styrelsen och hos polisen.
Nycklar
Diskuterades fördelarna med tagg i ställer för ”vanliga” nyckar.
Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
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