Kristianstad Brukshundsklubb
Styrelsemöte
Datum: 2020-03-16
Plats: Klubbstugan Gälltofta
Närvarande: Rolf Weiffert
Gunilla Ferm
Carina Duholm
Gunilla Svensson
Eddie Strandberg
Sassa Holmberg

Ordförande
Kassör
Vice ordf
Ledamot
Ledamot
Suppleant (mötes sekreterare)

Meddelad frånvaro: Lena Weiffert
1) Mötet öppnas
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2) Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3) Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4) Rapporter
a) Ordförande
- Ordförande hade inget nytt att rapportera
b) Kassör
- Kassör ska göra en bokföringsorder för att rätta till ett gammalt fel i bokföringen
c) Utbildning
- Några kurser kommer att flyttas fram
- Gemensam kursstart ställs in. Kommer eventuellt starta efter påsken
- Spårkurs ska gå som bestämt
- De kursdeltagare som anmält sig och ej vill gå på grund av Corona kommer få
kursavgift och medlemsavgift tillbaka
- Glenn Andersson skulle hålla föreläsning 29/4, men flyttas fram till hösten.
d) Tävling
- Diskuterades om att ställa in påskens tävlingar
- Även diskussion kring hur förfara med anmälningsavgifter
Beslut fattas under p 6.

e) Utställning
- Beslut tas att utställningen är inställd
- Utställningen 2021 är inställ
f) Fastighet och underhåll
- Ny grus är lagd på parkeringen
g) Kök/ Fest och omvårdnad
- Gunilla rapporterar om räkenskaper i köket
h) It och Pr
- Studiefrämjandet Skåne-Blekinge ÖSTRA vill att vi lägger till dom som medvärd
i evenemang på facebook, vid tex kurser.
5) Skrivelser
a) Inkomna – ang inställd utställning 2021
b) Utgående – inga
6) Beslut angående inställda prov/ tävlingar och kurser
Styrelsen beslutar enhälligt att ställa in bruks och lydnadstävlingar i påsk. Skälet är vårt
rådande samhällsläge
Beslut fattas även om att återbetala hela startavgiften till de som anmält sig till inställd tävling
Punkten förklaras omedelbart justerad
7) Övriga frågor
Intet
8) Nästa möte
- Tisdag 14/4
9) Mötes avslutande
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.
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