SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Protokoll fört vid styrelsemöte
Datum
Plats

2014-05-05
Klubbstugan i Anklam

§1 Mötets öppnande
Ordförande Jeanette hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Närvarande

Frånvarande

Jeanette Gerdin
Bengt Christensson
Rolf Olsson
Marie Jönsson
Elisabeth Olsson
Maria Persson (halva mötet)
Inger Hörnfeldt
Jessica Alenius
Lars Fredriksson
Johanna Johansson

§3 Val av justerare
Rolf Olsson valdes att justera dagens protokoll.
§4 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
§5 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll från 140310 och 140407 godkändes och lades till handlingarna.
§7 Inkomna skrivelser
Det är distriktsmöte den 28/5. Rolf och Claes kommer närvara.
§8 Medlemsmötet 12/5
Det kommer vara med 3 ”demonstrationshundar”. Jeanette kollar upp vilka som kan vara
med.
§9 Styrelsebeslut tagna via telefon
Anders fick köpa ny startmotor till traktorn.
Tre stycken skickades till rally honnörsutbildning den 3/5.
§10 Medhjälpare/poäng
Frågan bordlades till nästa möte.

§11 Nycklar/lås
Denna fråga kommer tas upp på medlemsmötet för godkännande den 12/5 eftersom det rör
sig om en kostnad om ca 20 000 kr.
§12 Klarhet i tidigare diskuterade frågor
1. På utvärderingslapparna efter genomförd kurs så kan man fylla i om man är intresserad av
att hjälpa till på klubben. Detta kommer eventuellt ersättas av en talong för att lättare kunna
se vem som skrivit.
2. Det har pratats om hedersmedlem. Rolf kollar upp hur andra klubbar har det och vilka
kriterier som isåfall bör uppfyllas.
3. Klubbhyra. Jeanette och Marie kollar upp hur andra klubbar gör och vilka priser de har när
det gäller egna medlemmar kontra icke medlemmar och skriver sedan ner vad som kommer
gälla hos oss.
4. Miljöbanan. Det bestämdes att den bäst kan ligga längs kortsidan vid hagen- där det nu
står en gungställning. Nät och stolpar som ligger på klubben passar nog inte att användas till
detta så eventuellt behöver det köpas in. Elisabeth kollar upp vad som behöver införskaffas
och kommer med datumförslag när miljöbanan kan iordningställas. Troligtvis i slutet av
sommaren/början på hösten.
5. Spårgruppen på söndagar är i dagsläget inte aktiv. Marie Jönsson kommer fortsättningsvis
ta ansvar för den gruppen och marken kommer till hösten.
6. Agilitybanan. Det har varit diskussioner angående huruvida det tidigare köpts in en massa
nya hinder. Detta gjordes aldrig.
§13 Tävlingskonto
Frågan bordlades till nästa möte.
§14 Övriga frågor
* Vid kurser måste instruktörerna upplysa sina kursdeltagare att hålla ordning på sina
medföljande barn. Klubben är ingen lekplats för barn och särskilt inte agilitybanan. Det är
lätt hänt att olyckor sker när barn är där och klättrar utan uppsikt.
* Kassör Bengt måste ha namn, adress och personnummer för att kunna göra utbetalningar
oavsett om pengarna betalats kontant eller om de ska sättas in på konto.
* Den 6-8/7 är klubben uthyrd.
* Stanken på toaletterna. Teddy och Bengt kollar upp om fläktar kan hjälpa mot detta.
* Annonsering på klubbstugans anslagstavla får ske så länge det är hundrelaterat och inte är
någon konkurrerande verksamhet till klubbens egna aktiviteter. Det ska även vara något som
är aktuellt i vår egen kommun eller grannkommuner. Skriv datum när annonsen sätts upp.
Annonsen får sen sitta uppe 1 månad- men man få gärna sätta upp ny annons sen. Står det
inget datum tas lappen bort direkt.
* Informationstavlan på utsidan av klubbstugan ska uppdateras med bl.a hemsideadress och
mail. Förslagsvis även ett ”månadsblad” med aktuell information på klubben som Inger
skriver.

* Vår första officiella rallylydnadstävling den 30/8 har blivit godkänd.
* Traditionen med tacksägelsefest för funktionärer som hjälpt till under året och även
markägare kommer åter tas upp!
* Rolf utarbetar ett schemaförslag på hur städningen av klubbstugan kan fördelas på alla
aktiva grupper på klubben.
§15 Nästa styrelsemöte flyttas
Nästa styrelsemöte som var planerat den 2/6 flyttas fram en vecka till den 9/6. Då kallas
även alla grupper.
§16 Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Justerare

Elisabeth Olsson

Jeanette Gerdin

Rolf Olsson

