
SYDÖSTRA SKÅNES BRUKSHUNDKLUBB
Lokalavdelning av Svenska Brukshundklubben

Styrelsemöte med Sydöstra Skånes BK

Datum 2011-03-24
Plats Klubbstugan i Anklam

Närvarande
Ordförande Margareta Wertsberg

V ordförande Torsten Eriksson

Kassör Olof Eliasson

Sekreterare Carina Lindström

Ledamot Hans-Åke Pesson
Eva Lenneke
Ulrika Jakobsson

Suppleant Fredrik Albertz

Agility Oliver Rasmusson
Annette Olsson

Meddelad frånvaro Ingemo Svensson
Lars Fredriksson

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

2§ Val av justerare
Ulrika Jacobsson Och Margareta Wertsberg

3§ Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

4§ Föregående mötesprotokoll
Lästes igenom godkändes och lades till handlingarna

5§ Rapporter

Ekonomi
Ca 100 000:- på banken Det är en vinst på 20 000:-
Budgeten ser bra ut

2010 är det avsatt 25000:- och 2011 är det avsatt 25000:-
För underhåll och upprustning av stuga mm

Agility
Sammankallande i agility är Oliver Rasmusson och till sin hjälp har han Annette Nilsson
Agility har möte 28 mars 
1 Nybörjarkurs kommer att starta



Stug
Golvet i köket är spacklat Lars F ordnar vattnet på fre 25 mars

Utbildning
10 Kurser kommer hållas
ev tillkommer 1 allmän lydnad till attt starta

6§ Inkomna skrivelser
Inbjudan till utställningsmöte för ansvariga 1 okt i Tollarp
Claes lägger ut på hemsidan och söker intresserade till det

Annika Berntsson är intresserad av att döma inofficiella utställningar och att hålla kurser
för vår klubb  Margareta tar kontakt

Distriktets årsmöte har claes varit på
Jens Emelie och Oliver var också där blev grattade med blommor för distrikts mästerskapet
Senast 2014 ska de flesta klubbar inom SBK ha gått över till målstyrning
Den 9 april är det ordförande konferans innehåll målstyrning och nya stadgarna bla
Margareta och Torsten är anmälda till den
Claes sitter kvar i valberedningen för distriktet

Madde Bentefalk vill hålla ungdomsläger i agility på klubben 18-20 juli
Styrelsen tycker det vore trevligt om det kom igång

Inbjudan till rallylydnadsinstruktör samt uppdatering av redan utbildade

7§ Medlemsmöte
Ev 9 maj Annette tar kontakt med Madde Bentefalk om att hålla vallningsföredrag och uppvisning

8§ Måndagsträning
1 Måndag i månaden kommer vi ha 1 instruktör på plats på kvällsträningen för hjälp och frågor

9§ Uppföljning tagna beslut

Söka fonder för handikapptoalett
Ulrika tar fram blanketter för ändamålet ska vara inne till dec

Inventarieförteckning
Olof gör en inventarie förteckning över klubbens tillhörigheter

Isolera vattenledningarna
Lars F sköter om det, blir värmekabel

Belysningen på plan
Färdigt

Gula möblerna ut på blocket
Lars F lägger ut dom till försäljning

Flaggstängerna
Nya linor olja trissor stugkommiten tar hand om det

Garaget 
Byta brädor måla allmän uppfrächning städning
Stugkommiten tar hand om det



Skylthållare
Eva Hansson kollar alminium hållare annars plast
Margareta köper in

10§ uthyrning av plan och stuga

Medlemmar hyra stuga 300:- plan 200:-
Privat          hyra stuga 1000:- plan 500:-

Husvagnsplats med el vid tävling 50:-

11§ Belöningssystam
En grupp är utsedd att diskutera fram olika förslag för folk som ställer upp för klubben
Hans-Åke Persson Sammankallande
Fredrik albertz
Olof Eliasson
Eva Lenneke

12§ Övriga frågor

Prova på dag för ungdomar tis 19 april kostnad 25:- i anmälningsavg korv och dricka ingår
sista anmälningsdag 15 april

Fototavlor på styrelsen och aktiva instruktörer Claes får uppdraget

Utbildnings sektorn är utökad med Gunilla Olsen från agility

13§ Mötets avslutande
Ordförande Margareta tackade för visat intresse och avslutade mötet

Vid protokollet
Carina Lindström

Justeras Margareta Wertsberg Ulrika Jacobsson
 

 


