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Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Onsdagen 17 augusti 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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Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Emma Löfstedt Westrin.

4.

Röstberättigade
Se närvarolistan ovan.

5.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Johanna Boivie föredragande. Se bilaga 1-2, i korthet: Under hösten finns runt 15 aktiviteter
inbokade. Sektorn har lämnat ett förslag till höjda kursavgifter som led i att bland annat genomföra

aktiviteter för att inspirera och finansiera fler aktiva instruktörer i klubben. Sektorn önskar att
styrelsen fattar beslut enligt förslag i bilaga i god tid till kommande budgetmöte.
Eftersom efterfrågan på valpkurs varit stor har sektorn lagt till en valpkurs och tagit bort
rallylydnadskurserna i kursprogrammet för hösten.
Från SBK har resultatet från utbildningsenkäten kommit där det står att klubben inte inkommit med
ngt svar. Klubben för bli bättre på att tydligare fördela ansvaret så att t.ex. underlag kommer in till
SBK.
Tävlingssektorn
Johanna Boivie föredragande.
Tjänstehundssektorn
Johan Karlsson föredragande. Två patrullhundskurser är i gång i distriketets regi. I övrigt inget att
rapportera. Johanna påminner om att det kommer bo en grupp i klubbens lokaler i helgen och att en
påminnelse bör gå ut på våra webbsidor.
RU-sektorn
Renate Gullberg föredragande. Figuranter och funktionärer sökes.
PR-sektorn
Helene Norin fördragande. Skyltar som diskuterats tidigare är på gång. Kartor över området har
uppdaterats. Förslag har inkommit att klubben skall ta fram en egen logga. Styrelsen ger PR sektorn i
uppdrag att ta fram ett förslag till logga eller förslag till en idé för helhetslösning med logga etc för
kläder
.
Se över websidorna så att bl.a. anmälningarna går till rätt . Utforma vebbformulär till anmälningarna.
Stugsektorn
Johanna Boivie föredragande. Skiss på altanen har inkommit. Kostnaden uppskattas till 31269.74SEK
(inklusive riskpåslag, 15%), se bilaga 3-4.
Styrelsen beslutar att
Stugsektorn får använda 31269.74SEK för material till altanen. Bygget påbörjas snarast.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. De senaste tävlingarna har gått bra men totalt sett går inte
budgeten ihop. Frysen kommer på fredag.
Trivselsektorn
Johanna Boivie föredragande. Festen är flyttad p.g.a. renovering av tilltänkt festlokal. Ny föreslagen
tid första lördagen i november. Förslaget till 70-års festens utformning diskuterades. En enklare
tillställning utan trubadur och band diskuterades. Lydia och Johanna diskuterar förslagen som kom
fram med trivselsektorn.

7.

Valberedningen
Inget att rapportera.

8.

Kassören
Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2016-08-17 bifogas (bilaga 5 och 6).

9.

Ordförande
Johanna föredragande. Inget att rapportera.

10. Sekreteraren
Ola föredragande. Inget att rapportera.

11. Övriga frågor
Johanna föredragande. Inropstavla till agility behöver köpas in Disa Törnvall får uppdraget. Ridstigar
för det nya stallet har diskuterats med Joakim Svensson som representerat stallet. En stig kommer gå
i skogen straxt norr om våra planer.
Line har ett önskemål att flytta några av höstens möten (som nu alla är på onsdagar). Styrelsemötet
28/9 flyttas ej, budgetmötet 16/11 flyttas till tisdagen den 15/11.
Höstens medlemsmöte är den 5/10 och kallelsen skall skickas ut 3v innan.

12. Nästa möte
Nästa möte föreslås onsdagen den 28 september kl 18.30.

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

Bilagor:

1) Rapport från utbildningssektorn 2016-08-16
2) Protokoll 5 (utbildningssektorn) 2016-08-16
3) Altanförslag skiss
4) Altan kalkyl
5) Balans och resultatrapport 2016-08-15
6) Huvudbok 2016-08-15

______________________
Emma Löfstedt Westrin, justerare

