
SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum 2010-10-21
Plats Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande Margareta Wertsberg
V ordf Lars Hörnfeldt
Kassör Olof Eliasson
Sekreterare Carina Lindström
Ledamot Torsten Eriksson

Hans-Åke Persson
Eva Samvik

Sektorer Ruby Ryden
Gunvor Jönsson
Claes von Gegerfelt
Jens Nilsson

Meddelad frånvaro Eva Lenneke
Lars Fredriksson
Ingemo Svensson
Lena Ytterberg

1§ Mötets öppnande
Ordförande Margareta hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2§ Val av justerare
Torsten Eriksson och Margareta Wertsberg

3§ Godkännnande av dagordning
Dagordningen godkändes

4§ Föregående protokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna

5§ Rapporter 

Ekonomi
Det finns ca 70,000:- i kassan
Ca 30,000:- netto drog agility in på sin tävling

Utbildning
Klickerkurs startar den 31/10
Höstens kurser håller på att avslutas

Agility
Träningsläger i Falkenberg inomhus under sen hösten för agilityinstruktörer
kostnad 5000-6000:- 
Styrelsen godkände kostnaden



Tävling
Lydnadstävlingen 16/10 hade 59 anmälda
Rottis SM gav ett tillskott på ca 12,000:-
DM kval 17/10 genomfördes med 12 hundar resultat finns på hemsidan

Mental
Dom tester som varit har flutit på bra

Mark
Markfördelningsmöte 8/12 för alla klubbar Gäller militär mark

Valberedning
Lena Ytterberg har gått kurs för valberednings arbete
Få klubbar representerade endast 6 st + 5 personer från valberedningen i distriktet
Studiefrämjandet och distriktet bekymrade över dålig uppslutning
Studiefrämjandet har erbjudit sig att komma ut och prata om styrelse arbete och vad det
innebär

6§ Inkomna skrivelser
Stiftelsen Skånska landskap vill ha en årlig avgift för spår/sök i Snogeholm
300:- för 1 aktivitet 500:- för 2 aktiviteter 1000:- fritt antal aktiviteter
Det är en så kallad samordningsavgift
Olof tar kontakt med stiftelsen angående avgiften

För visning av tävlingsresultat i klubbstugan behövs 1 skärm + väggfäste eller 1
videoprojektor som fästes i taket  Sistnämda kan även användas i utbildnings arbete och
vid olika aktiviteter  Utbildningssektorn tar kontakt med instruktörerna och ställer frågan
om dom har behov av det
Styrelsen funderar också över frågan

Nya stadgar ska införas hos lokalklubbar senast årsmötet 2011

1 December är sista dag att ansöka om officiella tävlingar i rallylydnad

7§ Medlemsmöte

Ekonomi rapport från Olof
Staffan Åkeby kommer och pratar om vargar

8§ Övriga 

Saknas kontorsmatrial ta kontakt med Ruby Rydén

Torsten och Margareta diskuterar fram hur vi ska gå till väga för att komma framåt med
samarbete och klubbverksamheten 

Torsten har tagit fram blankett till ny utbildade instruktörer

Löptikar på plan diskuterades Det tas upp på nästa medlemsmöte

Gamla metallhindren som finns står till försäljning

Dom gula utemöblerna lägger Claes ut på blocket till försäljning



Hans-Åke rensar upp gammalt skräp runt klubben och kör bort skräpet i gröna boden
Jens kollar upp vad dom vill slänga vid agility

Personer ur onsdagsgruppen gör en inventarie lista på allt klubben har.

Så fort Lars F har tid ställs strålkastarna in på planen för bästa täckning samtidigt
kommer de 2 sista på agilityplan att kopplas in.

9§ Mötets avslutande
Ordförande Margareta tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet 
Carina Lindström

Justeras   

Margareta Wertsberg Torsten Eriksson


