Kristianstads Brukshundsklubb

Styrelsemöte
Datum 2017-03-08

Protokoll 2017 – nr 2

Plats: Klubbstugan i Gälltofta

Närvarande: Paul Fältman
Kurt Bengtsson
Gunilla Ferm
Ingvar Nilsson
Mathias Johansson
Marlene Johansson
Gunilla Svensson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Tf sekreterare
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Anmäld frånvaro: Elin Weiffert, Rolf Nilsson
Delges: Styrelsen och anslås i klubbstugan och på hemsidan.
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av kallelse.
Kallelsen godkändes.
3. Godkännande av dagordning.
Dagordningen presenterades och godkändes.
4. Godkännande av föregående protokoll.
Föregående protokoll från konstituerade mötet godkändes och lades till
handlingarna.
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5. Rapporter.
a) Ordförande.
Ordförande presenterade i korthet innehållet i den skrivelse som
inkommit från SBK angående SKK´s förslag på omorganisation.
Ordförande uppmanade alla att ta del av SBK´s skrivelse.
b) Kassör.
Kassören presenterade den ekonomiska situationen. Kassören uppger
att tillfälligtvis är medlemsantalet precis under 200 medlemmar, då har
inte vårens kursmedlemmar ännu blivit registrerade. Kassören påtalar
att det fortfarande är svårt att reda ut ett antal med nytt medlemskap.
Kassören fick i uppdrag att ta kontakt med berörda för att reda ut
begreppen.
c) Utbildning.
Ansvarig för kommittén berättar att några av kurserna är fulltecknade,
medan några finns det fortfarande fler platser. Kursen i brukslydnad
börjar på lördag den 11 mars. Valpkursen som planeras att starta
längre fram i vår finns ännu inte så många anmälda. Kommittén hade
instruktörsmöte den söndag den 5 mars. Tyvärr var uppslutningen
dålig och det hade varit önskvärt om inbjudna hade svarat på inbjudan.
d) Tävling.
Årets tävlingar redovisades för styrelsen. Speciellt vårens tävlingar
presenterades. IPO alla klasser den 26 mars. 7 st anmälda till tävlingen.
Den 15 och 16 april har klubben en dubblerad spår elit tävling, samt
den 20 maj arrangerar klubben en tävling i lägre-, högre- och elitklass
sök.
Styrelsen informerades om kommitténs medlemmar samt att
tävlingskommittén nu startar upp en undersektion på 4 medlemmar
som kommer att arbeta med utställning.
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Styrelsen informerades också om att kommittén inhandlat nytt
tävlingsmateriel inför det nya regelverket samt inköp av materiel för
att genomföra IPO tävlingar. Det är också inköpt priser som täcker för
hela årets tävlingar.
Då efterfrågan på ”Nosework” har påtalats har kommittén varit i
kontakt med en person som arbetar med detta. Han kommer att hålla
föredrag och förevisning på klubben.
e) Fasighet och Underhåll.
Kommittén redovisade att lektionssalen nu är färdigställd med nymålat
tak och nymålade väggar. Lektionssalen har också fått nya lysrör i LED.
Klubben har två värmeväxlare som har stått oskyddade för väder och
vind. Tak är nu monterade för att skydda dem.
Köksgolvet som sviktade är upprivet och reparerat.
Bruksstegen hade felaktiga trappsteg. Dessa är nu utbytta mot nya
regelmässiga.
Frysrummet utanför köket har fått en ny lysrörsarmatur samt det blev
material över för att tapetsera och måla om väggen i frysrummet.
Klinkergolv i hall och fikarum har fogarna lossnat. Dessa är nu utbytta
mot elastisk fog.
f) Kök.
Diskussioner fördes hur kommittén kan göra för att undvika det
underskott i kommittén som skedde förra året. Uppdrag gavs åt
kommittén att justera upp prislistan samt diskutera ett system där
medlemmar kan betala för viss tid. Informerade också om att det
kommer att bakas hembakade bullar inför kursstarterna.
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g) IT och PR
Kommittén meddelade att ny hemsida är under uppbyggnad. Även ny
domän och webbhotell är under uppbyggnad. Kommittén har tagit
hjälp från utomstående person med uppstarten. För att få fler
kursdeltagare till våra kurser har kommittén lagt ut alla kurserna på
Skånedistriktets facebooksida.
h) Fest och omvårdnad.
Kommittén informerade om att de har haft sitt första möte och att
gruppen har planerat träningsläger till våren på klubben, klubben
planerar att prova arrangera ett ”Halen läger” till hösten. Kommittén
kommer också att arrangera sedvanlig julfest och ett raket- och
bombfritt nyårsfirande. En ost- och vin afton ligger också i planeringen.
Tid är ännu inte bestämd. Allt kommer att publiceras efterhand på
klubbens hemsida. Kommittén bad också om hjälp med sponsring av
priser till vårt sedvanliga lotteri på julfesten.
6. Övriga frågor.
Det fanns inga övriga frågor.
7. Nästa möte.
Styrelsen förde diskussion med anledning av att en del av medlemmarna också
håller kursverksamhet. Dock gick det inte att finna ett lämpligt datum som
fungerade för alla. Av den anledningen beslutades att nästa möte behåller det
datum som är beslutat från början. Nästa möte onsdag den 5 april kl 19.00.
8. Mötet avslutande.
Ordföranden tackade för bra diskussioner och förklarade mötet avslutat.
Ordförande

__________________________________________
Paul Fältman

Sekreterare

___________________________________________
Ingvar Nilsson

