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Mötet öppnas och alla hälsas välkomna av ordförande Ulrika
Till justerare av dagens protokoll valdes Rolf Olsson
Dagordningen godkändes
Föregående mötesprotokoll godkändes
Rapporter från sektorerna:
Tävling‐sektorn:
Ruby berättar att tävlingen 23‐24 mars fick ställas in pga snö
Nästa tävling är Apell klass spår den 13 april, 12 anmälda
3 maj har vi lydnadstävling klass 1‐elit, all planering är klar.
Vandringspriserna har gått ut, nya behövs införskaffas till hösten
Tog även upp Gudmar Olssons Vp för Årets Bästa Brukshund som också gått ut. Ska nytt Vp
införskaffas? Ruby kollar upp vad som gäller för hans Vandrings pris.
Stug‐ sektorn:

Lars ska laga bakre dörren snarast samt byta låscylindrar på två dörrar i garaget enligt
tidigare styrelsebeslut
‐ Ska även införskaffa material som behövs så att det finns på plats till städdagen 4/5
‐ En ”Att Göra”‐ lista ska skrivas till ovan nämnda städdag
‐ Lars F har folk som kan serva vattenpumpen till ett bra pris och styrelsen bifaller detta då
det är stort behov av service.
‐ Lars F har hittat en ringvält till bra pris, skrotvärdet ca 4000kr‐styrelsen bifaller inköpet
av denna då den sparar klippaggregaten.
‐ Claes kan ordna ritning för carporten, kollar mått och kontaktar arkitekt.
Agilitykomitten:
Ingen rapport då ingen var närvarande
Rallylydnad:
Ny sammankallande behövs då Liselotte slutar i klubben. Ny sammankallande är på gång.
Mark‐sektorn:
Ännu ingen lista över när vi kan vara på Björka, kommer förhoppningsvis under veckan.
Nya lås har satts på Björkagrindarna‐måste kolla att vi har nyckel.
Mentalsektorn:
Har haft både MH och MT under mars månad, fungerade bra trots snö. Nu har vi giltigt
kontrakt med skogsällskapet och kan låta vissa stationer vara permanenta.
Info/It‐sektorn(Claes):
Hade med sig en ny championattavla för upphängning i stugan
Claes är numera sammankallande i distriktets INFO/Itsektor också.
Fler frivilliga behövs till att lägga in info på klubbens hemsida, inga förkunskaper behövs.
Diskussion om att endast ha kalender på hemsidan. Höra med köket om de vill ha kvar
kalendern på väggen.
Inga rapporter från Skydd, valberedning, utbildning eller kök
6. Inkomna skrivelser:
Ulrika har blivit kontaktad av Länsförsäkringar om vi kan bidra med
rallylydnadsekipage/agilityekipage till Länsförsäkringsdagarna som sker på Tosselilla under
Tosselilladagarna. Frågan skickades vidare till ansvariga för RL + Ag. Vi får ta reda på om
någon form av sponsring/ersättning till klubben är aktuell då evenemanget är under två
heldagar och kräver en del planering.

7.Övriga frågor:

Maria Persson har varit i kontakt med SBK ang. vårt namnbyte men har ej fått annat svar än att de
ska återkomma vilket de inte gjort än. Maria ringer upp dem under veckan så att vi kan komma igång
Förslag ang att lägga ut städdagar på träningsgrupperna. Stugan är inte i bästa skick och behöver
regelbunden omvårdnad i form av regelbundet städ. Vi diskuterar vidare om hur man bästa kan lägga
upp det för faktum är att det behövs!
Flaggstängerna är farliga och ska plockas ner senast på städdagen 4/5
Bengt K har ordnat med banken ‐ en del fungerar inte. Vi pratar om att endast ha en bank, Färs &
Frosta och avsluta Nordea då det inte finns någon anledning att ha två banker. Bengt ordnar med
detta.
‐Till städdagen ska en” Att Göra”‐ lista skrivas så att det är lätt att få en överblick när man kommer
om vad som ska göras. Hittills har vi kommit fram till att stugan behöver storstädas invändigt,
småsaker fixas, utemöbler oljas, välta flaggstängerna, byta lås i garaget samt ev kunna påbörja
carporten till traktorn.
Lars H införskaffar låscylindrar, olja, penslar
‐Förslag på datum för nästa medlemsmöte är 26/8 ev inbjuds en föreläsare.
‐16/4 är det föreläsning på Flora av Susanne Thell som pratar om ” Konsten att köpa valp” då även
Ulrika J, Lena Y, Ylva W + någon instruktör är på plats
25/4 då Susanne Thell föreläser om Konsten att vara en bra hundägare i Sjöbo Kommun då Ulrika J,
Lena Y, Ylva W samt instruktörer är på plats
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