SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK
Datum
Plats
Närvarande
V ordförande
Sekreterare
Ledamot

Suppleant

Sektorer

Medd. frånvaro
Ej medd

2012‐10‐18
Klubbstugan Anklam
Ulrika Jakobsson
Torsten Eriksson
Carina Lindström
Eva Lenneke
Fredrik Albertz
Oliver Rasmusson
Agnetha Persson
Ingemo Svensson
Lars Fredriksson
Ruby Rudén
Lars Hörnfeldt
Lena Ytterberg
Claes von Gegerfeldt Sanna Wendell Jenns Städhammar
Olof Eliasson

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Fredrik Albertz och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom, godkändes och lades till handlingarna
5§ Inkomna skrivelser
Olof Eliasson har varit på möte i Sjöbo kommun angående föreningsstöd, info kommer
6§ Nytt lås
Styrelsen beslutar att byta lås på garaget, de som kommer ha nycklar till garaget är:
Anders Lasson
Ruby Rudén
Lars Hörnfeldt
Lars Fredriksson
MH/MT
Skyddet
1

Sakerna vi har får inte vara ifred därav låsbytet
7§ Rallysektorn
Ny sammankallande i rallysektorn blir Liselott Lundgren och till sin hjälp kommer hon att ha
Annelie Carlsson och Marie Österberg, de två sistnämnda sköter även barometern
8§ Startpistol
Lars F har skänkt en pistol till klubben
Styrelsen beslutar att köpa in knallpåken för all skotträning ‐ Carina ordnar det
Styrelsen beslutar att det ska köpas in ett kassaskåp med kodlås till pistolerna

9§ Rapporter
Frivillig
DM‐kval i bevakning 22 oktober, 11 starter
Det kommer starta en bevakningskurs till våren
Klubbens hundar i bevakning har varit på övning i fyra dagar
Klubben har fått 7 700:‐ av distriktet
Tävling
Elitspår i början av september, 13 starter/dag
Lydnadstävling 7 oktober, 35 starter
Utbildning till lydnadsdomare sker i Blekinge
Tävlingsförarkommitén
Kommitén kommer att tas bort
Ruby avsäger sig att hålla i KM 2013
Agility
10‐12 maj kommer det att hålla en 3‐dagars tävling och det kommer att behövas många
funktionärer
31 augusti ‐ 1 september blir det klass 1 och 2
Stuga
Vindskivorna ska målas en gång till
Lars H köper in nya plåtar till garaget
Lars byter dörrstolpen i garaget som är spräckt
Distriksmöte
Stisse har varit på mötet
Det var få som hade anmält sig till studiecirkeln i målstyrning
Distrikskatalogen kommer att uppdaters så den blir kompatibel med SBK‐tävling
Informerades om IPO‐NS, "en ny tävlingsform" NS=Nordic Style
Tävlingen kommer att vara i Sph, sök, Rph och Skh och gå över 2 dagar
Första tävlingen kommer att vara i en Blekingeklubb, den 7 och 8 september 2013
Regler för IPO‐NS finns för närvarande som bildspel och finns hos distriktets sekreterare att
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rekvirera.
En ny klubb har ansökt om medlemskap i SBK, det är Forsakars BK
Ds har tillstyrkt, ärendet ligger hos Fs för behandling den 6 oktober.
10§ Markbädd/arrende
Torsten tar kontakt med Lars Weifert
Vi undersöker om vi kan få uppskov med markbädden
11§ MH/MT
Helena Berlin vill ha ett MT här på klubben till våren, 27 april
Styrelsen ser positivt på det
12§ Årsmöte/årsmöteshandlingar
Årsmötet blir 25 februari klockan 19.00
Verksamhetsberättelse/plan och budget ska vara klart till 10 december och skickat till
sekreteraren
13§ Övriga frågor
Lars Hörnfeldt tar kontakt med anticimex så vi får nya bekämpningsdoser mot råttor och
möss
Agility kommer att budgetera för en träningshelg nästa år 2013
Vi behöver ha en träff vid årets början för att gå igenom årets tävlingar och ordna
funktionärer
Lars Fredriksson har eventuellt en traktor på gång
Lars Fredriksson ska ha funktionskontroll av 6‐7 hundar
14§ Mötets avslutande
Ulrika tackade för visat intresse och avslutade mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Fredrik Albertz

Ulrika Jakobsson
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