Protokoll fört vid Sydöstra Skånes Styrelsemöte 2014-04-07

§1

Mötets öppnande
Ordförande Jeanett öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2

Närvarande
Styrelsen: Jeanett Gerdin, Marie Jönsson, Bengt Christensson, Rolf Ohlsson,
Elisabeth Olsson, Jessica Allenius och Inger Hörnfeldt
Anmält förhinder: Johanna Johansson, Lars Fredriksson
Grupperna representerades av:
Info/It Claes von Gegerfelt
Skydd: Susan Carlbom
Rallylydnad: Marie Österberg och Anneli Carlsson
Mental: Erica Gerdin
Tävling/Mark: Ruby Rydén
Kök: Ingrid Nord
Stug: Lars-Erik Hörnfeldt
Utbildning: Marie Jönsson
Anmält förhinder: Frivillig Lars Fredriksson, Valberedningen Ingemo Svensson,
Skydd Sanna Wendel

§3

Val av justerare
Rolf Ohlsson valdes att justera dagens protokoll.

§4

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§5

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll kunde inte godkännas då det inte hade blivit justerat
och delar av styrelsen ej kunnat ta del av det.
Frågan om godkännande av protokoll från konstituerande möte 2014-03-10
bordläggs och tas upp vid nästa möte.

§6

Rapport/Grupper
Skydd
Susanne informerar:
I gruppen är man 7-8 aktiva. Gruppen är aktiv i 3 olika grenar ipo, sv skydd och
tjänstehund inom polisen. Man har fasta träningstider fredagar kl 17.00 samt
träffas ibland även på söndagar.
Rallylydnad
Marie informerar:
Måndagar kl 19.00 (efter skotten) har man öppen träning utan instruktör. Man
hjälps åt inom gruppen.
KM hålls på lördag den 12/4, 31 st är anmälda.
Gruppen har ansökt om att hålla en officiell tävling den 30 augusti.
Nya skyltar och hållare behövs.
Beslut: att Rallygruppen kan köpa in skyltar och hållare till en kostnad av ca
2.500kr. Räkningen lämnas till Bengt.

Mental
Erica och Jessica informerar:
Gruppen behöver köpa in Walkie talkie med head-set och att man behöver en ny
cape. Skramlet ser inte ut enligt anvisningarna, man behöver köpa in material
för att åtgärda detta. Spökdräkterna behöver en plastback att förvaras i.
Beslut:
att Mentalgruppen köper in walkie talkies till en kostnad av ca 600kr,
att Erica undersöker kostnaden för en ny cape,
att Jeanett undersöker vad material till skramlet kan kosta,
att Mentalgruppen inhandlar plastbackar för ca 100kr
att räkningarna överlämnas till Bengt
Jessica informerar om att SBK har beslutat att alla figuranter samt de som nu
utbildas skall uppdateras. Claes kommer att som beskrivare uppdateras den 26/4.
Beslut
att Mentalgruppen anordnar en uppdatering för figuranter och vidareutbildning
av nya figuranter.
Tävlingsgruppen
Ruby informerar:
Spårtävlingarna 22 o 23 mars i lägre och högre klass gick bra. 15 tävlande i
lägre och 5 i högre.
Appelltävling hålls på påskafton, 13 anmälda.
Lydnadstävling den 25/4, 47 anmälda.
Stegen är bristfällig. Ruby kommer att titta på den på städdagen och Bengt
kollar upp om den går att svetsa.
Skotten är ojämna. Ruby kollar upp detta och om man kan reklamera dem.
Kök
Ingrid informerar:
Köksgruppen består av 6 personer. För tillfället bemannas köket endast vid
första och sista kurstillfället.
På måndagarna ser köksgruppen till att det finns kaffe och kakor, men det
kommer inte att finnas någon ”kökspersonal” bakom disk, utan man får servera
sig själv och se till att pengar läggs till kassan.
Eva som nyligen kommit med i köksgruppen har ingen nyckel till klubbstugan.
Beslut
att Jeanett kontaktar Carina Lindström för att höra om hon har nycklar till
klubben.
Utbildning
Marie informerar:
En valpkurs är igång.
Eva L kommer att hålla en tävlingslyndaskurs.
Elisabeth kommer att hålla en klicker light kurs.
Elisabeth panerar att hålla en klicker-tänk-kurs för funktionärer.
Önskvärt om någon kunde hålla en agilitykurs.
Diskussioner förs om vi skulle kunna ha en avtalsinstruktör.

Spårgrupp söndagar – osäkerhet råder om gruppen är igång och vem som i så
fall håller i den. Marie kollar upp detta.
Stug
Lars-Erik informerar:
Garagedörren behöver lagas, karmen är sprucken.
Carport till traktorn skall byggas.
Stugan måste handikappanpassas.
Toaletterna behöver renoveras.
Bengt informerar om att vi fått 4.000kr i bidrag till carporten och att vi även fått
bidrag till att handikappanpassa stugan.
Bengt erbjöd sig vara med i stuggruppen.
Beslut
att Lars-Erik tar reda på måtten på traktorn, för att skicka dessa till Claes,
att Claes tar fram en ritning till carporten,
att Lars-Erik samlar stuggruppen för att räkna på kostnaden för renovering av
toaletterna och handikappanpassning av toaletterna och ingången till
klubbstugan.
att Bengt ingår i stuggruppen.
Info/It
Claes uppmanar alla grupper att gå in och titta på webbplatserna, gå igenom vad
som står om respektive grupp så att det stämmer. Om det inte stämmer kontakta
Claes så uppgifterna blir rätt.
Agility
Tunnel och säck kommer att plockas undan på städdagen. Hinder saknas.
Beslut
att Jeanett kontaktar Johanna och eventuellt Oliver för att ta reda på var hindren
är.
Ekonomi
Bengt redogjorde för den ekonomiska situationen. Klubbens tillgodohavande är
idag 104.662:89.
§7

Inkomna skrivelser
Träningsvecka 30
Alla medlemmar är välkomna.
Beslut
att deltagarna delar på merkostnaden för tömning av latrinen som beräknas gå på
ca 2000kr.
att hyra av husvagnsplats utgår med 50kr/dygn.
Vårdagen
En handelsmässa i Sjöbo 26/4 där vi som förening erbjuds att delta.
Beslut
att ej delta detta år då tiden är för knapp,
att Bengt tar kontakt med organisationen då vi gärna vill vara med nästa år.

FCI – IPO
Beslut
att klubben inte deltar,
att sätta upp affischen i klubbstugan för att ge enskilda medlemmar möjlighet att
delta.
§9

Klubbens policy och värdegrund
Alla hade läst igenom klubbens policy och värdegrund.
Jeanett bad oss tänka på hur vi uttalar oss om klubben och våra medlemmar, och
komma ihåg att vi som styrelsemedlemmar har tystnadsplikt.

§ 10

Styrelsearbetet
Frågan bordlades till nästa styrelsemöte.

§ 11

Medlemsmöte
Jeanett informerar:
att Jörgen Thunell är bokad och kommer till medlemsmötet den 12 maj,
att via mail meddela medlemmarna om medlemsmötet.

§ 12

Styrelsebeslut tagna via mail
Beslut
att rekommendera Oliver Rasmusson till domarutbildning för agility.

§ 13

Styrelsebeslut tagna via telefon
Inga beslut tagna via telefon

§ 14

Fb-sidan
Fb-sidan visade sig bli en riktig framgång.
Beslut
att Claes informerar om Fb-sidan på vår hemsida.

§ 15

Höjning av kursavgifter
Frågan bordläggs.

§ 16

Skotträning
Fast tid är måndagar 18.30- 19.00, skott kan även förekomma fredagar och
söndagar Sanna kommer att tillfrågas om klockslagen dessa dagar.
En skylt som informerar om när skotträning pågår skall sättas väl synlig utanför
klubbstugan vid dessa tillfällen.
Beslut
att den fasta skotträningstid är Måndagar 18.30-19.00,
att skott utöver denna tid skall förankras hos styrelsen,
att Jeanett kontaktar Sanna angående klockslag fredagar och söndagar så att
även dessa tider kan inordnas under fast skotträning,
att Elisabeth tar fram en skylt ”skotträning pågår”

§ 17

Utställning
Jeanett har talat med jägarna. Ingen skjutning kommer att förekomma under
utställningen.

§ 18

Nycklar
Bengt har talat med en låssmed hos Skåne Lås Ystad angående installation av
”kortlås”. Installationen kommer att kosta ca 15.000kr och kort 30kr/st.
Beslut
att Jeanett kontaktar Skåne Lås för att höra om priset går att få ner,
att Jessica kontaktar Lomma och Helsingborgs bk som redan har installerat
sådana.
Sponsorer
Jeanett uppmanar styrelsemedlemmar att fundera till nästa möte på möjliga
sponsorer.
Miljöbana
Jeanett reste frågan om att ordna en miljöbana på klubben. Frågan kommer att
diskuteras på nästa möte.

§ 19

Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.
Vid protokollet
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