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

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Onsdagen 6 april 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

1.

Närvarande

Röstberättigad
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X
X
X

X
X
X
X
X

X

Se ovan
X

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
Pia Bäckman föredragande. Se bilagor: 1) Rapportering från utbildningssektorn, 2) Anteckningar från
informellt möte 2016-03-22, 3) Anteckningar från instruktörsmöte 2016-04-05.
Tävlingssektorn
Lydia föredragande då Line är sjuk. Avrapportering via mejl.
Vår nuvarande sponsor Royal Canin har varit svåra att samarbeta med och Line önskar att styrelsen
tar upp en fråga kring sponsorbyte. Line har inte tiden som krävs för att söka ny sponsor, men föreslår
att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp eller liknande som kan undersöka om någon annan leverantör
vill sponsra. Vore att föredra om denne vill teckna sponsoravtal, i dagsläget måste vi ansöka för varje
enskild tävling till Royal Canin. De har t.ex. inte svarat ännu på vår förfrågan till rallylydnadstävlingen
nästa helg, däremot har vi (efter mycket om och men och krångel) fått sponsring till
bruks/lydnadstävlingen 24/4. Styrelsen uppdrar åt tävlings- och PR sektorn att tillsammans diskutera
hur situationen kan lösas och komma med ett förslag till styrelsen.
Förslaget till justering av poängberäkning gicks igenom (se bilaga 4). Överlag ses det positivt att det är
svårare för en hund som tävlar i en lägre klass att vinna över en hund som tävlar i en högre klass.
Styrelsen anser att sektorn kan gå vidare med förslaget. Sektorn avser att ta upp detta för röstning på
medlemsmötet i maj. Viktigt att tillägga är att det är tre godkända resultat som skall tas med vid
beräkningen samt att vid lika poäng vinner den som har högst poäng på specialgrenen. Man kan
också fundera på om viktningen skall göra det än lite svårare för en hund i t.ex. bruks AKL att slå en
hund i EKL. T.ex. ha koefficienterna 1; 1,2; 1,4 och 1,6 istället. Då krävs det att en hund i AKL når c:a
80% av maxpoäng för att slå en hund i EKL som har 50% av maxpoäng mot nuvarande förslag som är
63%. Detta får sektorn fundera vidare på.
Tävlingsledarutbildningen i bruks blev inställd p.g.a. för få anmälda, kommer troligen gå i november
istället. Tre stycken hade anmält intresse och vi hoppas dessa kan gå det nya datumet.
Organiserad skotträning startar nästa vecka, information på anslagstavlor på klubben och på
hemsida/FB.
Leif och Kurt har svårt med spårläggare och är väldigt belastade. Hur ska vi göra för att fånga upp
funktionärer? Senaste Line pratade med Leffan sa han att vi nog inte kommer kunna nyttja alla våra
spår p.g.a. funktionärsbrist. Åsa har en idé till en text om hur det är att vara spårläggare som kanske
kunde läggas på hemsidan.
Årets första tävling nästa helg, rallylydnad.
Lydnadscupen är planerad och kommer hållas under maj, finns info på anslagstavlor.
Kursen i förberedande talangsatsning i lydnad med sikte mot SM med Helene Lindström blir inte
aktuell förrän till hösten!
Sektorn håller på att se över möjligheterna att ha ett gemensamt KM för alla grenar under året. En
arbetsgrupp från sektorn kommer tillsättas om vi kan hitta ett datum som passar.
Tjänstehundssektorn
Inget att rapportera.
RU-sektorn
Lydia föredragande. Inbjudan till Mentalfunktionärsutbildning B-figurant MH/MT teori-praktik söndag
22 maj. Kostnad 600kr. Styrelsen uppdrar åt sektorn att skriva ihop ngt till hemsidan.

Önskemål finns att godkänna Anna Ringh som ytterligare gruppmedlem förutom Anna Eklöf och
Renate Gullberg.
Styrelsen beslutar:
att välja Anna Ringh som medlem i RU-sektorn.
PR-sektorn
Det finns idé om att ordna nya skyltar utefter vägen så besökare hittar till området. Städar upp
hemsidan. Kollar över information över området samt anslagstavlan. Önskemål finns att ordna en fin
skylt med ”Linköpings Brukshundklubb” på prispallen
Stallmagasinet AB i Mjölby har inkommit med en förfrågan om uppvisning i samband med ”Djurens
dag” den 15 maj. Ett visst intresse finns om vi blir sponsrade. Emma kollar upp hur det ligger till med
detta och meddelar Lydia som sedan ser till att klubben sätter ihop något om så blir aktuellt.
Stugsektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. En städdag har anordnats.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Inköp av frys är inte gjord.
Trivselsektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Arbetet med 70-års jubiléet fortgår.

7.

Valberedningen
Inget att rapportera.

8.

Kassören
Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2016-04-04 bifogas (bilaga 5 respektive 6).

9.

Ordförande
Förfrågan har inkommit om klubben vill anordna Rottweiler-SM 2017. Svenska Rottweilerklubben står
för alla kostnader och vi får alla intäkter. Styrelsen ställer sig positiv till detta och uppdrar åt
tävlingssektorn att lägga fram ett förslag på hur detta skulle kunna realiseras.
Förslag finns att starta en Draghundsektor. Eftersom klubben formellt sett uppfyller kraven att
ansluta LBK till SDSF samt att det finns intresserade (Anna-Carin Karlsson) som kan tänkas vara
ansvariga för sektorn ställer sig styrelsen positiv till att starta en draghundsektor och uppdrar åt Lydia
att ta fram nödvändigt underlag.
Johanna har fått besked av Länsstyrelsen att klubben måste söka dispens för att eventuellt kunna
dränera planerna. En hel del underlag måste tas fram. Johanna får uppdraget att ta fram ett förslag
som styrelsen kan ta ställning till.

10. Sekreteraren
Det behövs fler nycklar till bl.a. styrelsemedlemmarna.
Styrelsen beslutar:
att uppdra åt Åsa Lund Sundström 600529-xxxx att tillverka fem (5) nycklar till klubblokalen.

11. Övriga frågor
Inget att rapportera.

12. Nästa möte
Nästa möte föreslås måndagen den 9 maj kl 18.30 istället då många är engagerade i annat onsdagen
den 11 maj. Ola sänder ut förfrågan om att ändra datum.

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Lydia Benson, vice ordförande

Bilagor:

______________________
Emma Löfstedt Westrin, justerare

1) Rapportering från utbildningssektorn
2) Anteckningar från informellt möte 2016-03-22
3) Anteckningar från instruktörsmöte 2016-04-05
4) Förslag till justerad poängberäkning
5) Balans och resultatrapport 2016-04-04
6) Huvudbok 2016-04-04

