SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

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

Frånvaro

2013‐03‐05
Klubbstugan Anklam

Ulrika Jakobsson
Marie Jönsson
Carina Lindström
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Oliver Rasmusson
Lars Fredriksson
Johanna Johansson
Maria Persson
Eva Lenneke

1§ Mötets öppnande
Ordförande Ulrika hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
2§ Val av justerare
Lars Fredriksson och Ulrika Jakobsson
3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
4§ Föregående mötesprotokoll
Godkändes och lades till handlingarna
5§ Rapporter
Vi har fått bidrag av kommunen till markbädden med 30 000 kronor, arbetet ska vara
slutfört innan utbetalning
Vi har sökt bidrag från Färs & Frosta och Sparbanken Syd ‐ svar kommer i maj
Vi har sökt tillstånd av skogssällskapet för MH‐banan och fått det beviljat, inga
kostnader tillkommer på det
Maria Jönsson vill gå utbildning till A+ figurant, styrelsen beslutar att det är OK
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Utbildningen till tjänstehund kommer att ändras, det kommer att bli hårdare krav
Domänen www.sjobobk.se är vår
6§ Inkomna skrivelser
Annica Uddenäs är djurhomopat och ordförande i den ideela föreningen Friskare
Djur och har nu bjudit in oss till seminarium på Ecotopia Österlen i närheten av
Skåne Tranås i mitten av april, mer info finns på hemsidan www.friskaredjur.se
Remiss gällande deltävlingar för patrullhund
Styrelsen på SÖSK BK tycker att deltävlingarna ska vara kvar som tidigare
7§ Firmatecknare
Styrelsen beslutar att som firmatecknare står Ulrika Jakobsson och Bengt
Christensson var och en för sig
Styrelsemöten under 2013
2 april + sektorer
7 maj
11 juni + sektorer
13 augusti
10 september + sektorer
8 oktober
5 november + sektorer
3 december
14 januari 2014
8§ Styrelsebeslut tagna via mail
Klubben lånar ut sin MH‐utrustning till en sexa Skåne
Sanna Wendel hyr klubben 20‐21 april
Daniel Jonsgården ny sammakallande för HUG
Kostnaden för bokföringen är omförhandlad från 10 000 kr + moms till 6 000 kr +
moms
9§ Namnbyte
Maria Persson tar kontakt med SBK angående namnbyte vad som krävs för ett
namnbyte
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§10 Stugsektorn/carport
Ridtningarna till carporten ska vara framtagna till städdagen i vår
Styrelsen fortsätter leta efter sammankallande till stugsektorn
§11 Kontaktperson larmet
Lars Fredriksson står som första kontakt för larmet
§12 Bokskåpet
Marie Jönsson tar över ansvaret för bokskåpet efter Torsten
§13 Övriga frågor
Lars Fredriksson ordnar fram foton på tjänstehundar som ska sättas upp i
klubbstugan
Styrelsen beslutar att rallyn får köpa in ett vandringspris till KM
Lars Fredriksson har en ringvält på gång
Carina lämnar köket som sammankallande, Ingrid Nord tar över
Agilityn vill stå för köket själva vid sina tävlingar i år, de sköter även sina inköp till
köket och styrelsen beslutar att det är OK
Flaggstängerna behöver plockas ner, de är upprostade i fästena
Städdag 4 maj klockan 10.00
§14 Mötets avslutande
Ulrika tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid protokollet
Carina Lindström
Justeras

Lars Fredriksson

Ulrika Jakobsson
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