SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum

2012‐09‐20

Plats

Klubstugan Anklam

Närvarande
Ordförande
V. ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant
Medd. frånvaro
Frånvaro

Ulrika Jacobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Eva Lenneke
Agnetha Persson
Lars Fredriksson
Olof Eliasson
Ingemo Svensson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Torsten Eriksson och Ulrika Jacobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Inbjudan till förnyat och uppdaterat halvdagsseminarium i målstryning onsdag
3/10 kl 18.30‐22.00 och 6/10 kl 9.00‐13.00
Valberedningen har svårt att hitta en kassör till 2013 Deras förslag är att
klubben väljer en kassör på årsmötet som enbart sköter in och utbetalningar
Övriga uppgifter anlitar klubben en proffessionell redovisningsfirma som har
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hand om bokföring redovisning och bokslut Kostnaden för detta är ca 10,000
+moms/år Styrelsen beslutade att i första hand försöka hitta en kassör som
sköter klubbens ekonomi ideelt om detta ej går får vi anlita en
redovisningsfirma
6§ Rapporter
IT
Tekniker har varit ute, problem med datorn
Nytt modem är inköpt
Frivillig
DM‐kval 21/10
Agility
Oliver tar kontakt med Olof angående kostnader som ligger på agilityn
Agility‐KM 20/10 kl 10.00
Ekonomi
Cirka 150.000 kr i kassan
6§ Arrende/markbädd
Arrendeavtalet är på 5 år med förlängning på 1 år i taget därefter om inte
uppsägning sker
Arrendet är höjt från 3 000 kr till 12 000 kr/år Det är kommunen som står fär
kostnaden
7§ Läger 2013
Det undersöks av ett gäng, troligen inget läger men en träningsvecka kanske
det kan bli
8§ Kopiator
Kopiatorn fungerar, skrivaren till datorn går också att använda som kopiator
9§ Campingavgift
Styrelsen beslutar att vi ska ta ut en campingavgift på 100 kr/dygn ink. el
10§ Rallylydnad
Agnetha och Carina hoppar av rallysektorn efter tävlingen 30/9
Styrelsen letar vidare efter ny sammankallande
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11§ Övriga frågor
Det är öppen träning på måndagar
I möjligaste mån ska kurser förläggas till andra dagar
Instruktörerna får använda sin fortbildningspeng till att köpa Helly Hansen‐
stället med klubbens logga på
Det finns möjlighet för medlemarna att köpa Helly Hansen‐stället
Jacka 925 kr
Fleece 505 kr
Byxa 480 kr
T‐shirt 122 kr
Finns att prova på järnaffären i Sjöbo, vid köp kontakta Jenns innan
Lars F sköter inköpen av patroner till skrivaren, det ska alltid finnas en extra i
reserv
Lars Fredriksson undersöker om vi kan byta lås i garaget och seketeriatet,
finns det någon som har nyckel men inte behöver den kontaka någon i
styrelsen eller Carina och återlämna den
Styrelsen tackar Gunvor och Claes för hjälpmedlen i framåtsändandet
12§ Mötets avslutande
Ulrika tackae för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Torsten Eriksson

Ulrika Jacobsson
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