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

Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Måndagen 9 maj 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
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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.

Röstberättigad
X
X
X
X
X
X

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Pia Bäckman föredragande. Inget möte i sektorn sedan sist men arbetet i sektorn fortgår. Vi har haft
barnagility vilket var en succé. Jättesvårt att få ihop höstens kurser p.g.a. att instruktörer saknas.
Särskilt valpkurser är efterfrågade. Ett stort problem är att klubben saknar en plan för verksamheten.
Styrelsen har tillsatt en grupp som skall arbeta med att ta fram en övergripande plan. Gruppen består
för närvarande av: Johanna, Ola, Lydia, Emma, Emma och Renate. Alla är välkomna att bidra!
Tävlingssektorn
Line föredragande. Förslaget till justerad poängberäkning diskuterades. Tävlingarna är igång, bl.a.
agilitytävling på tisdag. Till agilityn har det köpts in utrustning för tidtagning och ett nytt släp till platta
tunneln. A-hindret är renoverat. Tävlingssektorn har valt att tacka nej till att anordna Rottweiler-SM
2017. Arbetsgruppen för draghund fortsätter sitt arbete med att ta fram underlag.
Samarbetet med Royal Canin är inte smidigt, oklart om det är problemet med leveransadressen som
är orsaken. Lydia pratar med Arken Zoo om dom kan hjälpa till med att vara leveransadress istället för
klubben.
Tjänstehundssektorn
Andreas Karlsson föredragande. Ett flertal kurser är på gång.
RU-sektorn
Renate föredragande. MH utbildning nästa helg. Beroende på hur ekonomin ser ut i höst så kanske
klubben står för kursavgiften för deltagarna.
PR-sektorn
Ida föredragande. Ida har pratat med en skola om att tillverka de skyltar som önskades på
styrelsemötet 160406. Samträningsgrupp startad. Vill någon publicera något på hemsidan eller på
Facebook gruppen skall man skicka innehållet till Ida.
Emma, Lydia m.fl. deltar på Djurens dag den 15 maj som Stallmagasinet AB i Mjölby anordnar.
Stugsektorn
Andreas Karlsson föredragande. Altanen har diskuterats i sektorn, datum att åtgärda den är inte
fastställt. Planen är att den skall åtgärdas i år.
Gräsklipparen är fortfarande på service. Gräsklippningen har i princip skötts av Andreas och önskemål
finns om att fler sköter detta. Uppskattningsvis behövs det klippas en gång i veckan. En lista tas fram
för att frivilliga skall skriva upp sig.
Önskemål finns att Berggårdens grävtjänst anlitas för att slutföra diverse markarbeten bl.a. runt
avloppet.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Verksamheten är uppstartad i samband med tävlingarna. Inköp av
frys är inte gjord.
Trivselsektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Arbetet med 70-års jubiléet fortgår. Förslaget är den 20
september.

7.

Valberedningen
Inget att rapportera.

8.

Kassören
Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2016-05-09 bifogas (bilaga 1 respektive 2).

9.

Ordförande
Johanna föredragande. Blanketten för dispens för markavvattning är ifylld och avses att skickas in till
Länsstyrelsen i veckan.
Klubben skall sammanställa klubbens behov av instruktörer. Johanna vill ha in ytterligare förslag
innan hon sammanställer.

10. Sekreteraren
Ola föredragande. Åsa har tillverkat fem nya nycklar och intyg har skrivits till Leif Nilsson för
införskaffande av nytt startvapen med tillhörande ammunition.

11. Övriga frågor
Ida föredragande. Agility har stött på ett problem. DM körs separat i år men kolliderar med klubbens
klass 3 tävling i augusti. Ett flertal problem uppkommer i samband med detta. Om en lösning inte kan
uppnås under kommande vecka så får styrelsen agera i frågan.

12. Nästa möte
Nästa möte är onsdagen den 22 juni kl 18.30.

13. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

Bilagor:

1) Balans och resultatrapport 2016-05-09
2) Huvudbok 2016-05-09

______________________
Emma Löfstedt Westrin, justerare

