Linköpings Brukshundklubb
Ekö Gård
585 97 LINKÖPING
Tel 013-880 26
Pg 46 23 21 – 1

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Onsdagen 22 juni 2016 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Johanna Boivie ordf.
Ola Svärm, sekr.
Ida Cronebäck, kassör
Lydia Benson, vice ordf.
Emma Kleinas, ledamot
Emma Löfstedt Westrin, ledamot
Johan Karlsson, ledamot
Millan Nilsson, suppl
Beatrice Jacobsson, suppl
Pia Bäckman, Utbildningssektorn
Line Nordgren, Tävlingssektorn
Andreas Karlsson, Tjänstehundsektorn
Helene Norin, PR/web-sektorn
Johan Karlsson, Stugsektorn
Åsa Lund Sundström, Serveringssektorn
Maud Nilsson, Trivselsektorn
Renate Gullberg, RUS
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X
X
X

X

X

X
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Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Ida Cronebäck.

4.

Röstberättigade
Se närvarolistan ovan.

5.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Johanna Boivie föredragande. Se bilaga 1-3, i korthet:
Styrelsen ska godkänna och rekommendera att Emma Löfstedt Westrin utbildas till agilityinstruktör.

Styrelsen beslutar att
godkänna och rekommendera att Emma Löfstedt Westrin utbildas till agilityinstruktör.
Sektorn kommer att utarbeta ett förslag till förändrade kurspriser inför hösten 2016.
Vi behöver en instruktör till ytterligare en valpkurs i höst - annars har vi en blivande instruktör (Annica
Grönlund) som inte kommer kunna gå instruktörsutbildningen (eftersom det krävs att man ska gå
bredvid innan kursstart) samt att sektorn känner en hög efterfrågan på valpkurs just nu. Vi i sektorn
har sökt med ljus och lykta - helt utan framgång.
Tävlingssektorn
Johanna Boivie föredragande. Ingen verksamhet under sommaren, upptas i augusti igen.
Tjänstehundssektorn
Andreas Karlsson föredragande. Vi har haft en ungdomsdag, ingen kom. v27-28 sker centrala
utbildningar.
RU-sektorn
Ej närvarande.
PR-sektorn
Ej närvarande.
Stugsektorn
Andreas Karlsson föredragande. Altanen är riven. Styrelsens anmodar sektorn att inkomma med ett
uppskattat pris på den nya altanen innan styrelsen kan fatta något beslut om inköp av material kan
ske. Gräsklipparen har varit på reparation. Tekniska Verken skall underhållsröja kraftledningsgator.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Det har inte gått så bra med försäljningen hitintills. Inköp av frys
är inte gjord. Möjligheten till att kunna använda Swish skall undersökas.
Trivselsektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Arbetet med 70-års jubiléet fortgår. Förslaget är den 10
september.

7.

Valberedningen
Inget att rapportera.

8.

Kassören
Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2016-06-20 bifogas (bilaga 4 och 5).

9.

Ordförande
Johanna föredragande. Besked om dispens för dränering av planer har dröjt. Enligt Länsstyrelsen har
en ny handläggare tillträtt och besked i ärendet väntas under sommaren. Det finns ett önskemål att
sektorerna återkopplar till styrelsen snabbare innan eller efter beslut. Speciellt i delegerade frågor så
att styrelsen kan agera.

10. Sekreteraren
Ola föredragande Vi gratulerar tre nya godkända figurant B MH, Pia Bäckman, Anja Gramner och
Anna Ringh. GMBK inbjuder till Grand-Prix (lydnad, spår, sök skydd samt rapport) fr-sö 9/9-11/9.

11. Övriga frågor
Vi måste bli bättre på att representera klubben på distriktsnivå. Emma, Pia och Johanna är våra
ordinarie representanter med Ida som suppleant.

Line har ett önskemål att flytta några av höstens möten (som nu alla är på onsdagar). Vi inväntar med
beslut om detta till nästa möte då förhoppningsvis fler ledamöter är närvarande.
Agilitygruppen planerar att arrangera ÖM i agility på Linköpings Brukshundsklubb i höst.

12. Nästa möte
Nästa möte föreslås onsdagen den 17 augusti kl 18.30.

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

Bilagor:

1) Rapport från utbildningssektorn 2016-06-22
2) Protokoll 3 (utbildningssektorn) 2016-05-17
3) Protokoll 4 (utbildningssektorn) 2016-06-14
4) Balans och resultatrapport 2016-06-16
5) Huvudbok 2016-06-16

______________________
Ida Cronebäck, justerare

