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Protokoll styrelsemöte Linköpings BK
Onsdagen 28 september 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
X
X
Anmält förhinder
X
Anmält förhinder
X
X
Anmält förhinder
Anmält förhinder
X
Anmält förhinder
Ej närvarande
Anmält förhinder
Se ovan
X
Ej närvarande
X

Röstberättigad
X
X
X
X
X

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

3.

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Lydia Benson.

4.

Röstberättigade
Se närvarolistan ovan.

5.

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

6.

Rapporter från sektorerna
Utbildningssektorn
Pia Bäckman föredragande (se bilaga 1, 2 och 3). Önskemålet är att kursavgifterna skall höjas och att
styrelsen skall ta beslut i ärendet under mötet. Tanken är att rörelsemarginalen skall bli större så att

sektorn bland annat kan genomföra aktiviteter för att inspirera och finansiera fler aktiva instruktörer i
klubben. Styrelsen väntar med beslut om höjning av kursavgifterna.
Förslaget med clinics ser styrelsen som en bra idé och ser gärna att sektorn går vidare med planering
av dessa. Även de två dagskurserna ställer sig styrelsen positiv till.
Utbildningsenkäten, bilaga 3, från LBK var inskickad till SBK men av någon anledning ej redovisad.
Tävlingssektorn
Ingen närvarande. Åsa rapporterar att det är en tävling kvar, appellen, den 15 oktober.
Tjänstehundssektorn
Ingen närvarande.
RU-sektorn
Renate föredragande. Som en del i arbetet med att starta upp Rasutvecklingssektorn i Linköpings
brukshundsklubb vill vi inventera vilka olika mentalfunktionärer som finns i klubben. Med
mentalfunktionär avser vi figuranter till MH och MT, testledare till MH och MT, beskrivare till MH och
MT. Ett epostmeddelande har gått ut till våra medlemmar med uppmaning att höra av sig till Renate.
PR-sektorn
Ingen närvarande.
Stugsektorn
Johan Karlsson föredragande. Städdag inplanerad till 22 oktober, kl 10-13, med efterföljande grillning.
Under denna dag skall bl.a. grindar upp vid de öppningar i stängslet som leder ut till närliggande
områden.
Altanbygget försenas och kan inte påbörjas förrän i vår.
Styrelsens kommentar angående altanbygget: För att säkerställa att bygget hölls inom budgeten ville
styrelsen ha in ett kostnadsunderlag till beslut i frågan innan bygget fick påbörjas. Detta framfördes
till stugsektorn på styrelsemötet den 22 juni. Underlaget inkom till styrelsemötet den 17 augusti då
beslut togs att altanbygget kunde påbörjas. Idag lämnas meddelande till styrelsen att altanbygget blir
försenat p.g.a. den utdragna beslutsprocessen.
Serveringssektorn
Åsa Lund Sundström föredragande. Allt har fungerat bra under säsongen. Införandet av Swish (idag
knutet till Åsas mobil) har visat sig vara en god satsning.
Trivselsektorn
Ingen närvarande. Styrelsen har tagit del av sektorns meddelande att tidpunkten för 70-årsfesten är
den 5 november med anmälan senast den 15 oktober. Lydia får i uppdrag av styrelsen att höra med
trivselsektorn vad som planeras.

7.

Valberedningen
Inget att rapportera.

8.

Kassören
Balans och resultatrapport samt utdrag huvudbok per den 2016-09-27 bifogas (bilaga 4 respektive 5).

9.

Ordförande
Johanna föredragande. Från SBK har det kommit en inbjudan till SKKs organisationsutredning,
information angående assistanshundar samt att reglerna för mentaltest skall vara oförändrade under
nästa period 2017-2021. Det har också kommit en inbjudan till tävlingsledarutbildning Bruksklass

vilket anslås på hemsidan. Klubben har gett ett bidrag till Hjärnfonden i samband med Nils Sandells
bortgång.

10. Sekreteraren
Inget att rapportera.

11. Rapporter
Inga rapporter.

12. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

13. Nästa möte
Nästa möte är medlemsmötet den 5 oktober kl 18.30. Styrelsemötet tisdagen den 15 november kl
18.30 är ett budgetmöte.

14. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

______________________
Ola Svärm, sekreterare

________________________
Johanna Boivie, ordförande

Bilagor:

______________________
Lydia Benson, justerare

1) Rapportering från utbildningssektorn 2016-09-28
2) Protokoll 6 utbildningssektorn 2016-09-12
3) Utbildningsenkät 2016
4) Balans och resultatrapport 2016-09-27
5) Huvudbok 2016-09-27

