Sydöstra Skånes Brukshunklubb
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Datum
Plats
Närvarande
Ordförande
V Ordf
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Suppleant

Sektorer

2010-05-19
Klubbstugan i Anklam

Margareta Wertsberg
Olof Eliasson
Carina Lindström
Torsten Eriksson
Hans-Åke Persson
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson
Eva Lenneke
Ruby Ryden
Lena Ytterberg

Meddelad frånvaro Claes von Gegerfelt
Frånvaro

Lars Hörnfelt
Eva Samvik
Gunvor Jönsson
Jens Nilsson

1§
Mötets öppnande
Ordförande Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2§
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3§
Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna
4§
Rapporter
Ekonomi
44000:- + 14000:- i likvida medel
Olof stämmer av budgeten till nästa styrelse möte

El & renhålllning
26000:- på 4 månader
Luftpump
19000:Skånedistriktet
7500:Priser
7000:Blommor
3400:Porto årsmöte
1500:Olof får i upppdrag att se om vi kan få ett lägre el pris.
Frivillig
Lars har informerat i en del kurser om tjänstehunds utbildning
Bevaknings träning onsdagar jämn vecka på klubben
Möjlighet att prova på finns man tar kontakt med Lars Fredriksson
Tävling
Lydnadstävlingen hade ca 20 tävlande
Det har kommit 2 anmälningar till elit spår
Vi har sökt kvällstävling i Lyd 1-Elit
den 29 april 2011
Vi har fått sponsorer till Rottis SM
Sjöbo kommun
5000:Agria
1000:Färs&Frosta
1000:Teleservice
500:Olof lägger upp en budget till rottis SM
Stugkommiten
Hans-Åke kontaktar folket i kommiten
Vi behöver ordna stolparna till lyset på plan
Garaget mäste ses över bla måla samt byta en del brädor
Planket med speglar ska sättas upp
MH
2 MH på våren och 2 på hösten
Sektorn avgör själva om vi ska ha fler vid förfrågan
Marianna önskar MH 12-13 juni vilket beviljas av sektor och styrelse
Helena önskar MT 2 okt vilket beviljas av sektor och styrelse
Mark
Utbildning
Klubben kommer hålla 8-9 kurser under våren

Utvärdering görs på var kurs
Marianna vill bli instruktör är hjälp instruktör till Jens S
Inkomna skrivelser
Enkät som ska besvaras till SBK
Margareta och onsdags gruppen hjälps åt
Barometern/KM
Förslaget som ska utarbetas till barometern tar onsdags gruppen
KM
Årets lydnads hund klass 1
Årets lydnads hund klass 2-3- Elit
Årets appell hund
Årets bruks hund lägre- högre- elit
Övriga frågor
Mail register till medlemmar
Frivilligt att lämna sin mail adress till klubben
Tex nyhetsbrev och medelande till alla kan fås via mail
det blir en porto besparing
Klubbdag ska anordnas i augusti olika aktiviteter med hund ska visas upp
Korv till självkostnads pris
Torsten har inventerat bokskåpet
Torsten och Olof går igenom vad som kan säljas ut
Mötets avslutande
Ordförande Margareta tackar för visat intresse och avslutar mötet
Vid Protokollet
Carina Lindström
Justeras

