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SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben
Styrelsemöte
Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V ordförande
Kassör
Ledamot

2011‐12‐15
Klubbstugan i Anklam

Suppleant
Meddelat frånvaro

Margareta Wertsberg
Torsten Ericsson
Olof Eliasson
Eva Lenneke
Ulrika Jacobsson
Hans‐Åke Persson
Fredrik Albertz
Lars Fredriksson
Carina Lindström och Ingemo Svensson

§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Margareta öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2 Val av justerare
Eva Lenneke utses att jämte ordföranden justera protokollet.
§ 3 Val av sekreterare
I ordinarie sekreterares frånvaro utses Torsten Eriksson att vara sekreterare för mötet.
§ 4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§ 5 Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Rapporter
Ekonomi:
Klubben har 90 000 kr i likvida medel.
Inventarieförteckning för klubben är nu upprättad.
Agility:

Oliver Rasmusson är nu godkänd agilityinstruktör. Stort grattis till honom.
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Frivillig:

Sektorn kommer att erbjuda en ny bevakningskurs under 2012. Teddy håller i
kursen tillsammans med Ruby. Teddy ber Claes lägga ut en
intresseförfrågan.

Utbildning: En ny klickerkurs startade den 3 dec med 6 deltagare. Kursen avslutas i februari
månad 2012.
Instruktörsmöte har hållits den 8 dec och utbildningsgruppen träffades
den 14 dec för att följa upp instruktörsmötet.
Inom sektorn har diskuterats att anordna ett par kortkurser nästa år. Kurser
som är på 3‐4 ggr som t e x aktiveringskurs, ungdomskurs för ungdomar i
åldern 9‐14 år.
Bidrag har sökts från studiefrämjandet med 3 713 kr till kostnader i samband
med byte till ny kursbok.
§ 7 Inkomna skrivelser
Fritidsnämnden har skickat en förfrågan om sportlovsaktiviteter.
Styrelsen beslutar att svara att klubben kommer att ordna en aktivitet för skolungdomar på
påsklovet i stället. Då är vädret sannolikt bättre lämpat för hundaktiviteter.
§ 8 Bordlagda frågor
Styrelsen beslutade vid förra sammanträdet att bordlägga en skrivelse från Lars (Teddy)
Fredriksson. I skrivelsen föreslår han att två av deltagarna i årets bevakningskurs vars hundar
har blivit uttagna till FM‐hundar ska få kursavgiften återbetald. Klubben får ersättning från
försvaret med f n 3 000 kr per godkänd hund.
Styrelsen beslutar att som princip fr o m i år återbetala kursavgiften till de medlemmar i
klubben som går bevakningskurs och efter avslutad kurs får sina hundar godkända som FM‐
hundar. De som i år ska få kursavgiften på 900 kr återbetald är Göran Jönsson‐Lippe och
Marie Österberg.
§ 9 Informationsdag för skolungdom
Styrelsen beslutar att anordna en informationsdag för skolungdom på tisdagen i
sportlovsveckan 2012. Claes ombeds att göra en affisch som ska sättas upp på skolorna.
§ 10 Årsmötet 13 febr 2012
Olof ställer samman ett förslag till budget för 2012 utifrån lämnade underlag från
sektorerna.
Sektorerna ska omgående lämna verksamhetsberättelse för 2011 och verksamhetsplan för
2012. Til styrelsens sammanträde den 12 jan 2012 ska finnas förslag till styrelsens
verksamhetsberättelse 2011, förslag till verksamhetsplan för 2012 och förslag till budget för
2012.
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Klubben bjuder på smörgåstårta på årsmötet.
§ 11 Annandagsträffen
Klubben anordnar traditionsenligt en träff på annandag jul, den 26 dec kl 10.00, med glögg,
lotteri och tipsrunda. Claes påminner om träffen på hemsidan.
Olof köper vad som behövs till förtäringen. Hans‐Åke handlar tre lotterier med priser och
Teddy ordnar tipsrundan.
§ 12 Övriga frågor
Fredrik tar upp fråga om att försöka anordna en prova‐på‐kurs där möjlighet ges att prova
olika delar av hundsport, som agility, rallylydnad, lydnad, bruks. Frågan tas med i
kursplaneringen för 2012.
§ 13 Mötets avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade med att tillönska alla God Jul och Gott
Nytt år.
Vid protokollet

………………………………………………………..
Torsten Ericsson

Justeras

…………………………………………………………
Margareta Wertsberg

……………………………………………………….
Eva Lenneke

