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

Protokoll medlemsmöte Linköpings BK
Tisdagen den 17 maj 2015 klockan 18:30 i klubbstugan
Namn
Johanna Boivie, ordförande
Ola Svärm, sekreterare
Emma Löfstedt Westrin
Mats Johansson
Line Nordgren
Ann Tallberg
Kurt Johansson
Daniel Emilsson
Renate Gullberg
Ida Wessberg
Maria Elenstål
Gunnel Lejman
Pia Bäckman
Anita von Braun
Jeanette Englund
Åsa Lund Sundström
Andreas Karlsson
Stefan Lindahl
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Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Anita von Braun.

4.

Rapporter från styrelsen
Ordförande
Respektera naturreservatets regler. Bl.a. parkering endast på platser markerad med ett P och tänk på
att inte ha ngn lös hund.
Dispens för träning och tävling 1mars – 20 augusti. Tillståndet finns anslaget på informationstavlan
samt på hemsidan. Viktigt att alla vet vad som står i detta. Alla tävlingar skall bl.a. också anmälas till
polismyndigheten.

Alla som vill ha träningsledarbevis skall höra av sig till Line som sammanställer och skickar in en
gemensam ansökan till SBK. Johanna och Line tar fram underlag till detta.
Styrelsen skall under hösten arbeta fram en ”affärsplan” för klubben som omfattar i princip alla
sektorer.

Kassörkonsult
Genomgång av klubbens ekonomiska läge. En stor utgift kommer att vara dränering av planer. Vi
inväntar svar från Länsstyrelsen gällande dispensansökan om markavvattning som inlämnats.

5.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Säsongen är igång enligt plan och går bra. Nytt grepp i kursverksamheten med t.ex. temakvällar,
kortkurser och enskild träning. Vi planerar också två träningsgrupper. Egen instruktörsutbildning i
höst, vi har nu 5-6 namn från vår egen klubb.

Tävlingssektorn
Tävlingssäsongen är igång enligt plan och går bra. Funktionärer saknas och ett nytt grepp behövs för
att kunna genomföra våra tävlingar. Organiserad skotträning är igång. Gruppmomentet får numera
köras med en hund. Ny remissrunda till regelrevidering finns, möte för att diskutera detta x juni.
Förslag till justerad poängberäkning (bilaga 1). Medlemsmötet
beslutar att
ändra reglerna (15 för 3 emot, 18 röstande)
använda koefficienter enligt alternativ 2 (3 emot koefficienter, 5 för alternativ 1, 7 för alternativ 2, 3
nedlagda röster, 18 röstande)
Nils Sandell, instiftare av priset kontaktas för att kontrollera om beslutet är okej. Line återkopplar till
styrelsen.

Tjänstehundssektorn
Ungdomsdag på klubben, två kurser i distriktets regi.

Rasutvecklingssektorn
Verksamheten återupptagen. Inventering av figuranter, klubben har ingen registrerad för närvarande.

PR-sektorn
Ingen närvarande.

Stugsektorn
Vi har för avsikt att riva altanen. Gräsklipparen är nyservad. Bränsle inköpt. Berggården skall anlitas
för att återställa markytan efter brunnsarbetet.

Serveringssektorn
Verksamheten är igång.

Trivselsektorn
Datum bestämt för jubileum den 10 september. Mer information kommer.

6.

Övriga frågor
Nya förutsättningar för gräsklippningen i år. Schema för gräsklippning kommer att sättas upp där
frivilliga kan skriva upp sig. Speciellt inför tävlingar krävs en riktad insats. Enklare utbildning krävs som
arrangeras av stugsektorn.
Belöningssystemet skall fortsätta i år. Hemsidan uppdateras.

Efter träning skall alla hinder återställas.
Stolpar eller dyl. för att sätta hundarna vid agilityplan önskas. Finns idag egentligen ingen möjlighet
att realisera detta.

7.

Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutad.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

______________________
Anita von Braun, justerare

