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Styrelsemöte	  	   Protokoll	  2015	  –	  Nr	  9	  
Datum:	  2015-‐11-‐17	  
Plats:	  Klubbstugan	  Gälltofta	  

	  

Närvarande:	  	   Paul	  Fältman	   Vice	  Ordförande	  
	   	   Elin	  Weiffert	   Sekreterare	  
	   	   Ingvar	  Nilsson	   Ledamot	  
	   	   Sandra	  Amedi	   Ledamot	  
	   	   Ulrika	  Nilsson	   Suppleant	  
	   	   Catharina	  Hårsmar	   Suppleant	  
	   	   	  
Anmäld	  frånvaro:	  Gunilla	  Ferm	  och	  Anna	  Månsson.	  	  

Delges:	  Styrelsen	  och	  anslås	  i	  klubbstugan	  samt	  på	  hemsidan.	  

1) Mötets	  öppnande	  

Vice	  ordförande	  hälsade	  alla	  välkomna	  och	  förklarade	  mötet	  öppnat.	  	  

2) Godkännande	  av	  kallelse	  

Kallelsen	  godkändes.	  

3) Godkännande	  av	  dagordning	  

Dagordningen	  godkändes	  med	  tillägg	  punkt	  5	  och	  7.	  

4) 	  Godkännande	  av	  föregående	  protokoll	  

Föregående	  protokoll	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  	  

5) Valberedningens	  förslag	  

Britt-‐Inger	  Nilsson	  presenterade	  valberedningens	  förslag	  för	  2016	  års	  verksamhet	  till	  

styrelsen.	  

6) 	  Rapporter	  

a) Vice	  ordförande	  

Ett	  dokument	  har	  inkommit	  till	  styrelsen	  från	  en	  medlem.	  Styrelsen	  kommer	  att	  svara	  

skriftligt	  på	  dokumentet.	  

Paul	  har	  tittat	  på	  vårt	  el-‐avtal	  och	  konstaterat	  att	  det	  lönar	  sig	  med	  det	  avtal	  vi	  har	  

idag.	  	  
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b) Kassör	  

Se	  bilaga	  1.	  

c) Utbildning	  

Instruktörsmöte	  nästa	  tisdag	  24	  november	  kl.	  18:30.	  	  

Diskuteras	  vilka	  kurser	  vi	  vill	  kunna	  erbjuda	  till	  våren.	  	  

d) Tävling	  

Sista	  tävlingen	  för	  året	  är	  avklarad.	  	  

e) Fastighet	  och	  underhåll	  

Nya	  strålkastare	  är	  uppsatt	  på	  gaveln	  till	  klubbstugan.	  	  

f) Kök	  

Ewa	  har	  pyntat	  klubbstugan.	  	  

Kommittén	  har	  börjat	  planera	  inför	  maten	  till	  julfesten.	  	  

g) Fest	  och	  omvårdnad	  

Sammanlagt	  31	  anmälningar	  till	  julfesten.	  På	  fredag	  stängs	  anmälan	  till	  julfesten.	  

h) IT	  och	  PR	  

Intet.	  

7) Övriga	  frågor	  	  

a) Policy	  för	  SM-‐ersättning	  

Nya	  riktlinjer	  för	  uppvaktning	  till	  SM-‐deltagare	  har	  diskuterats	  fram	  och	  beslut	  har	  

tagits	  att	  dessa	  gäller	  framöver.	  Se	  bilaga	  2.	  

b) Medlemsavgifter	  2016	  

SBK	  höjer	  sin	  avgift	  med	  10	  kr	  alltså	  kommer	  deras	  medlemsavgift	  för	  2016	  vara	  360	  

kr.	  Förslag	  att	  avgift	  för	  helbetalande	  följer	  SBK:s	  avgift	  och	  blir	  därmed	  490	  kr	  för	  

nästa	  år.	  Förslag	  ges	  också	  att	  höja	  avgiften	  för	  delbetalande	  från	  130	  kr	  till	  350	  kr.	  

Beslut	  tas	  på	  årsmötet	  i	  februari.	  	  	  	  

8) 	  Nästa	  möte	  

Nästa	  möte,	  budgetmöte,	  1	  december	  kl.	  18:00.	  	  
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9) 	  Mötets	  avslutande	  

Vice	  ordförande	  tackade	  och	  förklarade	  mötet	  avslutat.	  

	  

	  

Vice	  ordförande	   	   	   	   Sekreterare	  	  

	  

	  
Paul	  Fältman	   	   	   	   Elin	  Weiffert	  
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Bilaga	  1	  
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Bilaga	  2	  
	  
Riktlinjer för uppvaktning till SM deltagare 
 
Varje deltagare som genomför Svenska Mästerskapen i någon av tävlingsformerna 
arrangerade av Svenska Brukshundsklubben eller Svenska Kennelklubben och som är 
medlem i samt tävlar för Kristianstads Brukshundklubb erhåller ett klädesplagg med 
texten ”Kristianstads brukshundklubb” värde cirka 800 kronor. I de fallen en förare 
deltar med flera olika hundar eller tävlar i flera olika grenar erhålles endast ett 
plagg/år. Ekipaget får betald anmälningsavgift till mästerskapet samt en mat och/ 
eller boendeersättning på 350 kronor. 
 
För de tävlande som tävlar i rallylydnad och agility och har möjlighet att starta i flera 
klasser motsvarar deras ersättning till startavgifter med vad det kostar i anmälnings-
avgift till bruksklasser eller i IPO (f n 400 kronor). 
Vid de tillfällen då ett ekipage kvalificerar sig till Svenska Mästerskapen, men väljer 
att avstå eller att avanmäla sig (tidigare än 7 dagar) före tävling kommer inte att 
erhålla några ersättningar från klubben. 
 
Vid de tillfällen ett ekipage anmält sig till Svenska Mästerskapen men i anslutning 
(högst 7 dagar) till tävlingstillfället inte kan deltaga p.g.a. sjukdom eller annan orsak 
som kan verifieras av veterinär kommer ekipaget få behålla klädesplagget. Dock får 
ekipaget inte erhålla mat och/ eller boende ersättning. Ekipaget får inte heller 
ersättning för anmälningsavgiften av klubben. 
 
Vid de tillfällen då ett ekipage kvalificerat sig till Svenska Mästerskapen, men vid 
veterinärbesiktningen eller under tävlan inte kan fullfölja tävlingen kommer ekipaget 
att få behålla klädesplagget samt anmälningsavgiften. Dock får ekipaget inte någon 
mat eller boendeersättning. 
 
Kristianstad 2015-11-24 
 
 
	  


