Kristianstads Brukshundklubb
Styrelsemöte
Protokoll 2017 – Nr 11
Datum: 2017-01-11
Plats: Klubbstugan Gälltofta
Närvarande:

Paul Fältman
Catharina Hårsmar
Gunilla Ferm
Elin Weiffert
Ingvar Nilsson
Gunilla Svensson
Rolf Nilsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Anmäld frånvaro: Mathias Johansson, Marlene Johansson.
Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan samt på hemsidan.
1) Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2) Godkännande av kallelse
Kallelsen godkändes.
3) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
4) Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
5) Rapporter
a) Valberedning
Lena Weiffert presenterade valberedningens förslag till 2017 års styrelse.
b) Ordförande
Svaret från Förbundsstyrelsen angående anmälningar från Sven Håkansson mot våra
styrelsemedlemmar är att ärendet nu är nerlagt. De föreslog att vi skulle sätta oss ner
med en professionell medlare tillsammans med Sven men detta tackade styrelsen nej
till.
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c) Kassör
Se bilaga 1.
d) Utbildning
Vårens kurser kommer läggas ut på hemsidan inom kort. UK har bestämt att vårens
kurser kommer vara 6 tillfällen förutom brukslydnad som kommer vara 8
kurstillfällen. Till våren kommer vi även erbjuda privatträning för våra medlemmar
där man i en halvtimme får hjälp med ett specifikt problem eller moment av en av
våra instruktörer.
e) Tävling
Vi blev erbjudna att arrangera rankingtävling för lydnad i maj 2017. Detta tackade vi
ja till. Ett tag senare fick vi besked att förutsättningarna ändrats och att vi nu skulle
betala domare själva, vilket gjorde att vi inte längre var intresserade. Då vi sa nej
ändrade de sig igen och erbjöd sig att betala domare då vi fått det som förutsättning
från början. Kommittén tog upp frågan igen men beslöt då att, eftersom vi förlorat
mycket tid till planering inför tävlingen p.g.a. ändringarna, att tacka nej till
erbjudandet och kommer därför inte arrangera rankingtävling i lydnad 2017.
f)

Fastighet och underhåll
Då golvet i köket är dåligt och är i behov av renovering har styrelsen beslutat att
kommittén får gå över budgeten om så behövs. Detta om mattan inte går att rädda
och ny matta behöver läggas. Mattan kommer att lyftas för att ta reda på vad som
behövs göras.

g) Kök
Intet.
h) Fest och omvårdnad
Julbordet och nyårsfesten var mycket uppskattade och kommittén tackar alla för
trevliga kvällar.
i)

IT och PR
En ny tävlingsbarometer är framarbetad och kommer från 2017 att gå ut på
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procentsats av den totala summan i de olika grenarna.
Elin Weiffert har fått i uppdrag att arbeta fram en ny hemsida.
Facebook och gästboken på hemsidan kommer att öppnas igen.
6) Övriga frågor
a) Medaljkommittén
Kommittén har haft sammankomst och ansökt om SBK:s förtjänsttecken till några av
våra medlemmar. Dessa presenteras på årsmötet i februari.
7) Nästa möte
Nästa möte årsmöte 11 februari kl. 12.00 i klubbstugan.
8) Mötets avslutande
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare

Paul Fältman

Elin Weiffert
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