SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
-

Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben –

Protokoll nr: 1/2008

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum:
Plats:
Närvarande:

2008-03-11
Klubbstugan i Anklam
Ordförande
Kassör
Ledamot

Suppleant
Övriga

Meddelad frånvaro:

Mikael Löfberg
Olof Eliasson
Stefan Nygren
Jens Nilsson
Roland Månsson
Irene Norrman
Lars Fredriksson
Ruby Ryden
Claes von Gegerfeldt
Sanna Wendel
Ingemo Svensson
Susan Carlbom

1. Mötets öppnande
Micke hälsade alla varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Inkomna skrivelser
3. Rapporter
Kassa: Olof rapporterade att det finns ca 40 000 kr i kassan.

.

Agility: det kommer att hållas tävlingsledarutbildning på vår klubb – Jens håller i
denna. 2 st från agility skickas på ledarskapsutveckling steg 1.alla kurser är igång.
Stug: Städdag på klubben den 26/4 kl 10,00
Ev. så måste larmet bytas då detta ”tjuvlarmar” hela tiden – Teddy kollar detta
Frivillig: Det blir en ny Tjänstehundsutbildning till hösten 2008.
Fest: Vi skall undersöka om vi kan anordna en ”tacksägelsefest” för medlemmar
som hjälpt till under förra året – Micke och Margareta

Utbildning Kurser har startat,allt är igång.
Utställning Irene kontaktar Sydskånska kennelklubben om att utbilda inför
utställning,ev kan detta hållas på vår klubb. Emma Hannson presenterade sig för
styrelsen och skall ingå i utställningskommitteèn
Tävling Till Appell tävlingen har det kommit in många anmälningar ca 15 st.
3-4 Maj har vi lägre /högre tävling i spår. Kvällstävling i sommar blir inte av då
detta inte är ekonomiskt lönsamt.
Ev. skall vi söka en söktävling till nästa år.
Mental MH kommer att hållas 30/3 + 3 tillfällen till i år. ”Hare” är beställd enligt
budgeten. Det skall hållas ett möte med mentalgruppen för att få återväxt.
4. Övriga frågor
- Alkoholpolicy presenterades av Olof och godkändes av styrelsen.
- Regionskontakterna har stannat av, Ruby tar och aktiverer detta igen och kallar
till möte för detta.
- Jens provar att hålla kurs på måndagar.
- Roland håller på att uppdatera nyckel listan. Sektor ansvariga får meddela vem
som skall ha nycklar i resp.sektor
8. Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Mikael Löfberg

