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Rubrik
Styrelsemöte april 2018
FÖREDRAGNINGSLISTA – PROTOKOLL
Löpnr
Föredragningspunkter Beslut – åtgärd
Mötets öppnande
§1
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordningen
§2

Ja
§3

Föregående mötesprotokoll

Justerat och lagt till handlingarna.
§4

Sektorer
STYRELSEN
Jill deltog i distriktets årsmöte, som hölls 21/3. Man
pratade bl.a. om den nya dataskyddsförordningen och
om att vi måste göra anpassningar. SBK kommer att
anordan en online-kurs.
30 maj firar SBK 100 år, vi kommer att uppmärksamma
detta genom att anordna tårtkalas (Katarina ordnar)
samt "Världens bästa hund" (Annica beställer material).
Samma dag har vi även vårens medlemsmöte.
26-27 maj är det dags för 2018-års kongress, Jill deltar
som representant för ÖBK.
HUS
En ALY-kurs är pågående och en är avslutad. Två
rallykurser är pågående och en är avslutad. En valpkurs
är pågående och en startar upp denna vecka. Evetuellt
blir det ytterligare en valpkurs längre fram i vår. Efter
avslutade kurser kommer alla deltagare att få en
utvärdering mailad till sig, denna mailas ut av Helena.
Även två "privatbeställda" kurser har ägt rum under
våren - en valpkurs som är avslutad och en nose

Beslut taget

Bordlagdfråga

Sidnr
1

workkurs som är pågående. För privatträning betalas
450 kr/h in till klubben, av dessa erhåller instruktören
300 kr/h brutto. Klubben står för de sociala avgifterna.
Jill deltog i distriktets KUL-träff.I höst startas det upp
instruktörsutbildningar i bl.a. specialsök och
lydnad/bruks, vi har instruktörer som är intresserade av
att vidareutbilda sig i båda.
Vi har en medlem som mailat och uttryckt intresse för
att bli instruktör på klubben.Vi kommer att erbjuda
henne att gå som "hjälpinstruktör" under en kurs för att
sedan göra en utvärdering, innan vi kan rekomendera
henne att gå grundmodulen.
TÄS
Vi anordnar en officiell lydnadstävling 12/5 (Tomas
Mohlins Lydnadstävling), alla klasser.
DRAG
Har anordnat en prova-på-dag i drag. Splitskursen, som
äger rum 7 maj, är fullbokad. Sektorn har skickat iväg
en deltagare för att bli grönt-kort instruktör.

RUS
Inget att rapportera.
IPO
Anordnade ett BH-prov i april, tyvärr med ganska få
deltagare.

AGILIY
Det kommer att vara tre officiella tävlingar i maj, en
klass per tillfälle.
Tre agilitykurser startar denna vecka, har fått skjutas
upp p.g.a. de leriga planerna. Även två kortkurser
kommer att starta inom kort.
1 maj anordnas en hinderfixardag.
RALLY
Sektorsansvarig saknas.
Patrull/Räddning
Inget att rapportera.
Stuga/Mark
Klubbens vattendunkar kommer att bytas ut då de vi har
nu inte kan anses som tjänliga. Lappar har sattas upp
med påminnelser om att man absolut inte ska dricka
vatten som inte har kokats upp först.
Vi beslöt att en grind ska sättas upp i öppningen i
häcken, från lilla parkeringen in på framplanen, för att
förhindra att folk genar över planerna när träning pågår.
Av samma anledning kommer grinden nere vid
agilityplanen att låsas med hänglås. Idag händer det att
man släpper in hundarna där för att de ska få rasta och

springa av sig.
Tanke väcktes om att grusa en del av framplanen
("gropen" som var grusad en gång i tiden) för att kunna
träna även om resterande planer mest består av
lervälling. I år har flera kurser fått skjutas upp p.g.a.
obrukbara planer. Vi funderar vidare på detta.
Det är dags att planera för årets gräsklippningssäsong,
Thomas tar över som ansvarig för detta.
PR/INFO
Vi har fått tillsägelse från Studiefrämjandet att deras
logga ska vara synlig ihop med kursanmälan på vår
hemsida samt att det ska framgå tydligare att vi jobbar
"genom" dom, detta är åtgärdat.
Vi har inaktuella sponsorloggor på hemsidan som
behöver tas bort.
KÖK
Inget att rapportera
§5

Ekonomisk rapport

Inget har hänt i frågan om att byta bank, Rosie har
kollat upp angående Swish och Swedbank tar inte
betalt av sina företagskunder för denna tjänst.
§6

Post/Epost
Inget

§7

Bordlagda ärenden

Nej
§8

Återremitterade ärenden

Nej
§9

Nya beslutsärenden

* Ordna en grind mellan pakering och framplan
* Låsa grinden nere vid agilityplan
* Delta i firandet av "SBK 100 år" den 30 maj
* Ta kontakt med intresserad blivande (?) instruktör
* Köpa in en skrinda
§10

Verkställande utskott

Inget
§11

Övriga frågor
KM-rosetter är beställda. Även en "Supermästare"
kommer att koras i år bland de som deltar i mer än en
gren.
Vi har fått förslag om att köpa in en skrinda till klubben,
för att förenkla transporter mellan stuga och planer.
Styrelsen sa ja till detta.

§12

Nästa styrelsemöte

14/5-2018
14/6-2018
§13

Mötets avslutande
Ordförande förklarar mötet avslutat

Justeras;

Jill Halve
Ordförande

Justeras;

Katarina Nyman
T.f. sekreterare

